
    شوقي أمحد الشعر يف القيس أمرؤ الشعر أثر

   )مقارنة وصفية دراسة( 

  

  البحث اجلامعي

  

  :إعداد 

  رناوايتأين أي

٠٥٣١٠٠١٧  

  
      

  

  

  

  شعبة اللغة العربية وأدا

  كلية العلوم اإلنسانية والثقافة

  اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج

٢٠٠٩  



    شوقي ألمحد الشعر يف القيس ألمرؤ الشعر أثر

   )مقارنة وصفية دراسة( 
  امعياجلالبحث  
   ) S -1(إلختبار للحصول علي درجة سرجانا مقدم ألكمال بعض شروط ا

  يف شعبة اللغة العربية وأدا لكلية العلوم اإلنسانية والثقافة
  

  :إعداد 

  أين أيرناوايت

  ٠٥٣١٠٠١٧: رقم القيد 

  

  :املشرف 

  ، املاجستريحلمي  سيف الدين

  ١٥٠٣٠٢٢٣٠: رقم التوظيف 

  

  

  

  

  عربية وأداشعبة اللغة ال

  كلية العلوم اإلنسانية والثقافة

  اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج

٢٠٠٩  



  تقرير املشرف  

  :إن هذا البحث اجلامعي الذي قدمته 
    

  أين أيرناوايت:     االسم 
  ٠٥٣١٠٠١٧:   رقم القيد  

  شوقي أمحد الشعر يف القيس أمرؤ الشعر أثر:        العنوان
   )مقارنة وصفية دراسة( 

  

قد نظرنا وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكـون علـى            
علي درجة سرجانا   الشكل املطلوب الستيفاء شروط املناقشة المتام الدراسة واحلصول         

)S-1 (          ا للعـامالدراسـي   لكلية العلوم اإلنسانية والثقافة يف شعبة اللغة العربية وأد 
  . م٢٠٠٩  -٢٠٠٨

  

  ٢٠٠٩  إبريل٢ نج،   حتريرا مباال
  املشرف             
  

  حلمي  سيف الدين، املاجستري
  ١٥٠٣٠٢٢٣٠: رقم التوظيف 

 

 

  



                                                                                  وزارة الشؤون الدينية                                         وزارة الشؤون الدينية                                         وزارة الشؤون الدينية                                         وزارة الشؤون الدينية                                         

   الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنجالجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنجالجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنجالجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج

    إلنسانية والثقافةإلنسانية والثقافةإلنسانية والثقافةإلنسانية والثقافةالعلوم االعلوم االعلوم االعلوم ا بكليةبكليةبكليةبكلية

 شعبة اللغة العربية وأدبهاشعبة اللغة العربية وأدبهاشعبة اللغة العربية وأدبهاشعبة اللغة العربية وأدبها
 

  تقرير جلنة املناقشة بنجاح البحث اجلامعي
  

  :لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمته
  أين أيرناوايت:     االسم

  ٠٥٣١٠٠١٧:   رقم القيد  
    شوقي أمحد الشعر يف القيس أمرؤ الشعر أثر:        العنوان

   )مقارنة وصفية دراسة( 

يف شعبة   ) S-1( درجة سرجانا     واستحقاقها  بنجاحها املناقشةاللجنة  قررت  و
  .اللغة العربية وأدا لكلية العلوم اإلنسانية والثقافة باجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج

  ٢٠٠٩ إبريل ١٧حتريرا مباالنج، 
 )    (                  )الرئيس(األستاذ حممد فيصل، املاجستري  .١

 
 )    (            )ممتحن أوىل( ، املاجستريلدانا وارغاديناتاواحلاج ستاذ األ .٢

  
  )    (                )املشرف(حلمي سيف الدين، املاجستري  األستاذ  .٣

  املعرف   
  عميد كلية العلوم اإلنسانية والثقافة

  الدكتور احلاج دميطي أمحد، املاجستري
  ١٥٠٠٣٥٠٧٢: رقم التوظيف 



                                                                                        وزارة الشؤون الدينية                                         وزارة الشؤون الدينية                                         وزارة الشؤون الدينية                                         وزارة الشؤون الدينية                                         

  ماالنجماالنجماالنجماالنجسالمية الحكومية سالمية الحكومية سالمية الحكومية سالمية الحكومية الجامعة اإلالجامعة اإلالجامعة اإلالجامعة اإل

    الثقافةالثقافةالثقافةالثقافةالعلوم اإلنسانية والعلوم اإلنسانية والعلوم اإلنسانية والعلوم اإلنسانية و بكليةبكليةبكليةبكلية

  شعبة اللغة العربية وأدبهاشعبة اللغة العربية وأدبهاشعبة اللغة العربية وأدبهاشعبة اللغة العربية وأدبها
  

    

  وأدا العربية اللغة شعبة رئيس تقرير

  

 اإلسالمية اجلامعة يف شعبة اللغة العربية    كلية العلوم اإلنسانية والثقافة    تاستلم
  :الباحثة بت اليت كت اجلامعي البحث مباالنج احلكومية

  
  أين أيرناوايت:     االسم

  ٠٥٣١٠٠١٧:   رقم القيد  
    شوقي أمحد الشعر يف القيس أمرؤ الشعر أثر:     العنوان

   )مقارنة وصفية دراسة( 

  
 إلمتام الدراسـة علـي درجـة        مباالنج احلكومية اإلسالمية امعةاجلمقدم إيل   

 يف  وأدـا  العربيـة  اللغة شعبة يف    والثقافة اإلنسانية العلوم كليةيف  ) S-1(سرجانا  
  . م٢٠٠٩-٢٠٠٨ ةسنة الدراسيال

              ٢٠٠٩ إبريل ١٧حتريرا مباالنج، 
  وأدا العربية اللغة شعبة رئيس تقرير

  
  ، املاجستريا وارغاديناتادانولاحلاج 

  ١٥٠٢٨٣٩٩٠: رقم التوظيف                                                        



   
                                                                                        وزارة الشؤون الدينية                                         وزارة الشؤون الدينية                                         وزارة الشؤون الدينية                                         وزارة الشؤون الدينية                                         

  الجامعة اإلسالمية الحكومية بماالنجالجامعة اإلسالمية الحكومية بماالنجالجامعة اإلسالمية الحكومية بماالنجالجامعة اإلسالمية الحكومية بماالنج

    الثقافةالثقافةالثقافةالثقافةالعلوم اإلنسانية والعلوم اإلنسانية والعلوم اإلنسانية والعلوم اإلنسانية و بكليةبكليةبكليةبكلية

  شعبة اللغة العربية وأدبهاشعبة اللغة العربية وأدبهاشعبة اللغة العربية وأدبهاشعبة اللغة العربية وأدبها
  

  الكلية عميد تقرير

  

 البحـث  مباالنج يف شعبة اللغة العربية    كلية العلوم اإلنسانية والثقافة    استلمت
  : الباحثة اليت كتبت اجلامعي

  
  أين أيرناوايت:     االسم

  ٠٥٣١٠٠١٧:   رقم القيد  
    شوقي أمحد الشعر يف لقيسا أمرؤ الشعر أثر:     العنوان

   )مقارنة وصفية دراسة( 

 إلمتام الدراسـة علـي درجـة        مباالنج احلكومية اإلسالمية اجلامعةمقدم إيل   
 يف سنة   وأدا العربية اللغة شعبة يف    والثقافة اإلنسانية العلوم كلية يف   )S-1(سرجانا  
  . م٢٠٠٩-٢٠٠٨ ةالدراسي

              ٢٠٠٩  إبريل١٧حتريرا مباالنج، 
  والثقافة اإلنسانية العلوم كلية عميد

  
  الدكتور احلاج دميطي أمحد، املاجستري

  ١٥٠٠٣٥٠٧٢: رقم التوظيف                                                         
   



  ورقة الشهادة
  

  :املمضئة على هذه الشهادة 
  

  أين أيرناوايت:     االسم 
  ٠٥٣١٠٠١٧:   رقم القيد  

    شوقي أمحد الشعر يف القيس أمرؤ الشعر أثر:     العنوان

   )مقارنة وصفية دراسة( 

  

 يف القـيس  أمرؤ الشعر أثر "أن هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع        تشهد

مناقـشة إلمتـام     شروط الستيفاء ) " مقارنة وصفية دراسة ( شوقي أمحد الشعر
 ثقافةوال اإلنسانية العلوم كلية يف  )S-1(الدراسة واحلصول على درجة سرجانا      

  .غريها بنسخة وليس نفسها، هي اتأليفه أنه مباالنج احلكومية اإلسالمية باجلامعة
  

   ٢٠٠٩ إبريل ١٧ ماالنج،
   الباحثة

  
  أين أيرناوايت

  ٠٥٣١٠٠١٧: رقم القيد 
 

 
  
 

  
  



  

     

  

  :ى هذا البحث اجلامعي هدية خالصة إىل أهد

 )أيب مهيمن وأمي عاتيين املرحومة ( والدي احملبوبني واحملترمني رمحهما اهللا 

 )أمي أيرماوايت ( أخىت احملبوبة 

مجيع أسرايت احملبوبة بكديري وبسورابايا شكرا جزيال على دعائكم 

  وإهتمامكم

 صفة مشرف هذا البحث بحلمي  سيف الدين، املاجستريفضيلة األستاذ 

  اجلامعي

باجلامعة اإلسالمية مجيع األساتيذ واألستاذات يف شعبة اللغة العربية وأدا 

  احلكومية مباالنج

 مجيع األساتيذ واألستاذات الكرماء الذين قد علموىن باإلخالص

لدي شكرا كثريا على اوأستاذة نور اإلمحيايت وزوجها الذي قد أظن ك

 إهتمامكم

 مجيع زمالئ األحباء                                 

  أقول جزاكم اهللا خري اجلزاء            

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  



  

    كلمة الشكر والتقدير

  
احلمد اهللا رب العاملني وبه نستعني على امورالدنيا والدين، صـالة وسـالما             

  .أما بعد. دائمني على رسول الكرمي، وعلى اله واصحابه أمجعني
 هذا البحث شرط من الشروط اليت ا متت وكملت الدراسة يف شـعبة              فكان  

اللغة العربية وأدا بكلية العلوم اإلنسانية والثقافة باجلامعة اإلسالمية احلكومية مولنـا            
ومقدما للحصول درجـة    م   ٢٠٠٩-٢٠٠٨مالك إبراهيم مباالنج يف العام الدراسي       

   .(S-1)سرجانا    
. امعي بعون اهللا عز وجل ومبساعدة عـدة جهـات    اجل هذا البحث متت كتابة   

  : ولذلك يسرين أن أقدم خالصة الشكر إىل 
اجلامعة اإلسالمية   فضيلة الربوفيسور الدكتور إمام سوفرايوغو بصفة رئيس         )١

 .احلكومية مولنا مالك إبراهيم مباالنج

م  فضيلة الدكتور احلاج دميطى أمحد، املاجستري بصفة عميد كلية العلـو           )٢
 .باجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنجاإلنسانية والثقافة 

لدانا وارغاديناتا، املاجستري بصفة رئيس شعبة اللغة       و فضيلة األستاذ احلاج     )٣
 .باجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنجالعربية وأدا 

 بصفة مشرف هذا البحث     حلمي  سيف الدين، املاجستري     فضيلة األستاذ    )٤
 .ىن حىت متكنت إلاء هذا البحثارشدد وجهين والذي ق

 اعدان قـد تـس    لتني فضيلة األستاذة أمى حممودة وأستاذة ليلى فطرياين ال        )٥
 . تعلمت يف هذا اجلامعةدمتكثريا ما

ا ويدعوان ويـشجعان  مياتى يف حنا احملترمني واحملبوبني اللذين يرب  والدي )٦
  احلياة املالئة من التحديات فجزامها     على التقدمي لنيل أمل وتفائل املواجهة     



رة وإخوايت األحباء ومجيـع األسـريت       الدنيا واألخ اهللا أحسن اجلزاء يف     
 . احملبوبني

باجلامعة اإلسالمية   يف شعبة اللغة العربية وأدا       ستاذات مجيع األساتيذ واأل   )٧
 .علموىنالذي قد واخلصوص احلكومية مباالنج 

 الذي قد   فردا هنا  هم الذي الأستطيع أن أذكر    ذاتألستا مجيع األساتيذ وا   )٨
 .يعلمىن باإلخالص

لدي شكرا كثريا   اوزوجها الذي قد أظن ك     فضيلة األستاذة نور اإلمحيايت و     )٩
 .على إهتمامكم

MAN  II )وية احلكومية الثاين بكديري  يف املدرسة الثانزمالئ مجيع  )١٠        

KEDIRI ) لاللتحـاف  إليا أرشدوىند قي معزي الذي قيدإىل ص يفضل 
 ومجيـع   خريكـم كرا على   إىل هذه اجلامعة ويصبحوين كمثل األن وش      

 . وكلهم مجيعا م٢٠٠٥ ةسنة الدراسيال والصديقايت يف قسم اللغة زمالئ

حبيت نور العارفـة،    أدا يفضل ص   يف شعبة اللغة العربية و     زمالئ  مجيع   )١١
 أمحـد   ريية، أسوة حـسنة،    نينيع خ  وزمالئ يف فرقة تعلم نور اخلريية،     

يد وزمالئ حلمـي نـوايل      فعي، عبد الرمحن، أأن حممدي، عبد ا      ص
اء هذا وأخربوىن على أكثر املراجع إل     كثريا   ساعدوىنوهريمنتو الذي قد    

 .البحث اجلامعي

التنمية  يف احتاد الدراسة والبحث وGus dan Ningزمالئ األحباء   مجيع  )١٢
 هـذا   متام ويعطي احلماسة كثرية ال    ساعدوىن الذي قد ) LKP2M(لبة  الط

 ويفضل غـوس نانـاغ واحـد        ،"جزاكم اهللا خري اجلزاء   "البحث أقول   
 و غـوس عبـد اهللا عمـر         م٢٠٠٧-٢٠٠٦رئيس يف سنة    جتميكوا ك 

"  أقول    حىت االن  العابدين كاالكاتب فيه الذي قد سعيدوين كثريا دائما       
 Gus    Ahmadإىل يفـضل  ال أنـسى  مث ". شكرا كثريا علي إهتمامكم

Makki Hasan, Gus Ahmad Dini Hidayatullah, Gus Angga Teguh 



Preasetyo,  Gus Abdur Rofiq, Gus Liza Wahyuninto, Gus Osep, Ning 

Amiroh, Ning Chia  شـكرا   وكلهم مجيعـا  ةاحلماس الذي قد أعطوىن
 .كثريا

 ئ يفواألصديقازمالئ يف شعبة اللغة اإلجنليزية مجيع   )١٣
FKM-K (Forum Komunikasi Mahasiswa Kediri), IKAMANDA (Ikatan 
Alumni Mahasiswa MAN II Kota Kediri), Komunitas Sastra UIN Malang 
"Eksislamika" '06 ,MSAA Ibnu Sina12, Majelis Ta'lim Ar-Rohmah Kediri  

PKLI '08 di MTs Persiapan Negeri Batu   
 .الذي ال ميكن أن أذكر كلهم مجيعا شكرا جزيال زمالئ مجيع  )١٤

عسى واخريا ترجو الباحثة    .  خريا كمهكذا ترجو الباحثة إىل اهللا تعاىل أن يعطي       
ث اجلامعي  كتب هذا البحث عمال صاحلا من عنده وعسى أن جيعل هذا البح           اهللا أن ي  

  . واهللا أعلم باالصواب. امني يارب العاملني. رةنافعا يف الدنيا واألخ
   

   ٢٠٠٩ إبريل ١٧ماالنج، 
                                                                        الباحثة

  
  أين أيرناوايت

  ٠٥٣١٠٠١٧: رقم القيد 
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"Bersemangatlah dalam mempelajari bahasa Arab, karena 

sesungguhnya bahasa Arab adalah sebagaian dari agamamu" 

(Umar bin Khatab) 
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  امللخص

البحـث   ، )مقارنة وصفية دراسة ( شوقي أمحد لشعرا يف القيس أمرؤ الشعر أثر ،   ٢٠٠٩. أيرناوايت ، أين  

شعبة اللغة العربية وأدا، كلية العلوم اإلنسانية والثقافة، اجلامعة اإلسالمية احلكومية         ،اجلامعي

  .مباالنج، املشرف األستاذ حلمي سيف الدين، املاجستري

  الفرق، املساوة وأثرالشعر، التعصب : الكلمة الرئسية

  

   أمرؤ القيس  الشعراء  تريد الباحثة أن تستخرج شعر التعصب وخصائصه من         يف هذا البحث    

 شعر  اختيارالسبب  و. وأمحد شوقي من ديوان أمرؤ القيس ومعلقاته وديوان أمحد شوقي وشوقياته وغري ذلك            

وكما عرفنا أن كالمها . أمرؤ القيس وأمحد شوقي ألن البحث عن كليهما مازال قليال وخاصة عن مقارنتهما  

لذالك تريـد الباحثـة أن      .  مازالت قوية شديدة   وطبعا يف عصورمها قيم التعصب    . مري شعراء يف عصورمها   أ

وأما أمهية هذا البحث فنحن نعرف هل هناك أثر         . تعرف كيف خصائص شعر التعصب من هذين الشاعرين       

  . عن التعصب عندمها ) Paradigma(شعر أمرؤ القيس يف شعر أمحد شوقي وكيف رأي 

، وكان مصادر البيانات )  ( Penelitian Kualitatif  مت الباحثة املنهج الكيفياستخد

طريقة حتليل البيانات هي طريقـة حتليـل         وأما. كتب األدب والكتب اليت تتعلق ذه الدراسة       مأخوذة من 

ملعـني   املوضوع ا ختتار الباحثة- أوال: وطرائق البحث منها )   Comparative Analysis  (    املقارنة

من دواوين كل شعراء كمثل الشوقيات، ديوان أمحد شوقي، ديوان أمرؤ القيس ومعلقاتـه              " التعصب"وهو  

 الذي يتضمن التعصب مـن  الشعر املعني ارن الباحثة    تبني الباحثة عن التعصب قليال مث تق       -الثاين .وغري ذلك 

. إىل جدول عن املـساوة والفـرق       يبحث الشعر الذي يتعلق باملوضوع وستصنع الباحثة         -الثالث. هماكلي



شـعر أمحـد شـوقي بطريقـة        املوضوع يف شعر أمرؤ القـيس و      خصائص الشعر و  و ة املقارن حتت -الرابع

Trianggulasi Data رية التركيبية اجلينتيكية الذي يبحث خلفية من كل شعراء حىت يظهر تعلق بنظيعىن ي

  .س يف الشعر أمحد شوقي يبحث األثر من كل شعر أمرؤ القي-اخلامس. هذا املوضوع

مفهوم التعصب هو يف أساسة نظرة سلبية إىل الغري واملتعصب يتجه فهي أن  حثوأما نتائج الب

إىل حتقري االخرين وإحلاق الضرر م أكثر مما مييل إىل تأكيد مزاياهم اخلاصة أو احلصول على كسب منفعة                  

وأما أشكال التعصب منه . كرة والسياسة والقوميةوالتعصب يظهر يف جماالت متعددة أمهها الدين والف. خاصة

وبعد ذلك قد جيد عن خصائص      . التعصب إىل الشعب، التعصب إىل عرقي، والتعصب إىل طبقة إجتماعية         : 

  .الشعر التعصب الذي يدل على شعر أمرؤ القيس وأمحد شوقي

  

  
  

  
 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  حمتويات البحث

  

   أ                            ...................................................قرار املشرف

ب                                                    ..............................................تقرير جلنة املناقشة

  ج    ..............................................تقرير رئيس شعبة

  د                ............................................استالم عميد الكلية

  ه    ..................................................ورقة الشهادة

  و    ........................................................ اإلهداء

  ز   ...........................................كلمة الشكر والتقدير

  ي    ........................................................ الشعار

  ك    ........................................................امللخص

  م    ................................................حمتويات البحث

  ع  .................................................... ةقائمة اللوح
  ١   ..........................................مقدمة:   الباب األول

 ١    .......................................خلفية البحث  - أ

   ١١   ........................................أسئلة البحث  -  ب

 ١٢   ......................................أهداف البحث  -  ت

 ١٢   .............................      ...........فوائد البحث  -  ث

 ١٤   ......................................الدراسة السابقة  -  ج

    ١٨   ........................................منهج البحث  -  ح

 ٢٢  ........................................هيكل البحث  -  خ

    ٣٦  ...................................اإلطار النظري:   الباب الثاين



 ٣٦  .........................................تعريف الشعر .١

 ٣٧  .....................................أقسام الشعر  - أ

 ٤٠  ....................................عناصر الشعر  -  ب

 ٤٢  ... .........................  عوامل مؤثرات الشعر  -  ت

 ٤٣  .................................خصائص الشعر  -  ث

 ٤٥  ...................................أغراض الشعر  -  ج

 ٤٨  ..................................طبقات الشعراء  -  ح

  ٤٩  .................................رن تعريف األدب املقا .٢
 ٤٩  ............................تعريف األدب املقارن  - أ

   ٥١  ..............................أمهية األدب املقارن  -  ب

 ٥٣  .................................األصول والتطور  -  ت

   ٥٤  .............................منهج األدب املقارن  -  ث

  ٥٦     .......................................التعصبتعريف  .٣
   ٥٨  ...................................أشكال التعصب  - أ

    ٥٨  ..............................التعصبب عند اإلسالم  -  ب

  ٦١  )................Intertekstualitas( نظرية التناص ف تعري  .٤
    ٦٤  ..........................عرض البيانات و حتليلها:   الباب الثالث

  ٦٤       .....................خصائص شعر التعصب أمرؤ القيس .١
 ٦٤  ...............................مرؤ القيسترمجة أ  - أ

 ٦٥  ....................................نشأته وحياته  -  ب

 ٦٦  ..............................تماعيةاألحوال اإلج  -  ت

 ٦٧  ................................حوال السياسيةاأل  -  ث

 ٦٩  ..................................حوال الثقافةاأل  -  ج



 ٦٩  ..................................حوال الدينيةاأل  -  ح

 ٧٠  ..................................مؤلفاته ومميزاته  -  خ

   ٧٣   ........................خصائص شعر التعصب له  - د

  ٧٨   ................ .....أمحد شوقيخصائص شعر التعصب  .٢
 ٧٨  ............................... ترمجة أمحد شوقي  - أ

 ٧٩  ....................................نشأته وحياته   -  ب

 ٨٠  .............................. حوال اإلجتماعيةاأل  -  ت

 ٨٢  .................................األحوال السياسية    -  ث

 ٨٤  ...................................األحوال الثقافة  -  ج

 ٨٤  ...................................األحوال الدينية  -  ح

   ٨٥  ......................................  مؤلفاته مميزاته  -  خ

   ٨٧  ........................خصائص شعر التعصب له  - د

  ٩٢  أمحد شوقياإلختالف واملساوة بني الشعر أمرؤ القيس والشعر  .٣
 ٩٢  ...أمحد شوقياإلختالف يف الشعر أمرؤ القيس والشعر    - أ

 ١٠٤  ....د شوقيأمحالشعر أمرؤ القيس والشعر املساوة يف   -  ب

  ١٠٨    ......أمحد شوقيأثر الشعر أمرؤ القيس يف الشعر  .٤
 ١٠٨  .......................................املوضوع  - أ

 ١٠٩   ......................................األسلوب  -  ب

 ١١٠   .........................................   الفكرة  -  ت

 ١١١   .........................................األمانة  -  ث

  ١١٢   ........................................اإلختتام:   الباب الرابع

 ١١٢  ...........................................  اخلالصة  - أ

  ١١٨  ...........................................  اإلقتراحات  -  ب



                    قائمة املراجع

           املالحق
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قائمة اللوحة

  

  قائمة موضوعات شعر

  اإلختالف بني شعر إمرؤ القيس وأمحد شوقي

  املساوة بني شعر أمرؤ القيس وأمحد شوقي

  أثر الشعر أمر القيس يف الشعر أمحد شوقي

  الشعر أمر القيس والشعر أمحد شوقي  املوضوع )١

 الشعر أمر القيس والشعر أمحد شوقياألسلوب  )٢

  الفكرة الشعر أمر القيس والشعر أمحد شوقي) ٣    

  الشعر أمر القيس والشعر أمحد شوقياألمانة ) ٤

  

  

 

  
 

  
 
 



  األول الباب

  املقدمة

 البحث خلفية  - أ

النظام هو القسم الثاين من قسمي الكالم، وعرفه العروضيون بأنـه الكـالم           

أما احملققون من األدباء فيخصون الشعر      . ويرادفه الشعر عندهم  املوزون املقفي قصدا،    

كالم عند شعراء العرىب الشعر هو ال     . ١بأنه الكالم الفصيح املوزون املقفي املعرب غالبا      

مث يبني ابن راشيق شعر إنه . الفصيح املوزون املقفي املعرب غالبا عن صور اخليال البديع     

القافية وهذا هو حد الـشعر ألن       مكون من أربعة أشياء وهي اللفظ والوزن واملعين و        

                                                 
، )دار املعارف، دون سنة: مكة (؛ الطبعة الثامنة عشرة ، الوسيط يف األدب العريب و تارخيهأمحد االسكندري و مصطفي عناين 1

٤٢    



من الكالم كالما موزونا مقفي وليس بشعر لعدم الصنعة و النية كأشياء أنزلت مـن               

  .  ٢ميب صلي اهللا عليه وسل كالم النالقران ومن

حيث نـستطيع أن    . تطور الشعر طبعا مل يطلق من تطور األدب يف كل زمان          

خ مـصطفي   الشيعند الشيخ أمحد اإلسكندري و    . ننظر يقسم األدب العريب إىل الدور     

  : ، أن نقسم األدب العريب مخسة عصور Carl Brockelmann  بعناين و

 وينتهي بظهور اإلسالم، ومدته حنو مخسني و مائة         – عصر اجلاهلية    -  األول

  .سنة

 ويبتدئ بظهور اإلسـالم     – ويشمل بين أمية     – عصر صدر األسالم     –الثاين  

  ) هـ ١٣٢سنة ( وينتهي بقيام دولة بين العباس 

  ويبتدئ بقيام دولتهم، وينتهي بسقوط بغداد يف         - عصر بين العباس     –لث  الثا

  ) هـ ٦٥٦سنة ( أيدي التتار 

                                                 
2 Ahmad Muzakki,Kesusastraan Arab, Pengantar Teori dan Terapan (Yogyakarta : Ar-ruzz 

Media,2006), 42  



 ويبتدئ بسقوط بغداد، وينتهي مببدأ      – عصر الدول املتتابعة التركية      –الرابع  

  العصر العريب احلديث

 ويبتدئ من مطلع القرن التاسع عشر وميتد – العصر العريب احلديث –اخلامس  

  .٣ تارخينا العريب املعاصرإيل

يف تعليم الشعر العريب، ليس ندرس الشعر يف زمن فحسب كمثل يف عـصر              

األسلوب والفكـرة   اجلاهلية ولكن من كل زمان الشعر قد تطور من ناحية املضوع و           

 .الشعر اجلديد مل يطلق من تطور الزمن قبلهكذلك املوضوعات املكتوبة وو. اخليالو

ألن . بد لنا أن ندرس الشعر العريب من عصر اجلاهلي حـىت العـصر احلـديث           ذا ال ل

  .سيستخدم مفهومنا عن الشعر العريب جيدا

ـ           يف تطوره ا   ف ملوضوعات الشعر املكتوبة ال خيتلف من كل زمانه ولـو خيتل

كـان  . كان أعضاء شعراء مازل أن ميكن إذا نتاج األدبيه يؤثر من نتاج قبله            . عصره

                                                 
 ٦٢نفس املرجع،   3



الفخـر  ملوضوعات يف عصر اجلاهلي يستعمل يف عصر احلديث كما مثـل            أعضاء ا 

  .  حىت عصر احلديثة املوضوعات ثابت هذه.٤األديانوالوصف واملدح و

ة بحث الباحثة عن الشعر اجلاهلي حيث له عالمات معين        ست يف هذا البحث،    

بحث هلي الـذي سـت    وأحد من شعراء اجلا   . ثاملوضوعات مؤثرة حىت عصر احلدي    و

. بحث الباحثة أمحد شـوقي  وأما شعراء يف شعر احلديث فست     . قيسالباحثة هو أمرؤ ال   

 املشابة بني شعر ألمرؤ القيس      توجدأما السبب ملاذا ختتار الباحثة هذين الشاعرين ألن         

  .و أمحد شوقي

هذا احلال يستطيع أن ننظر بينهم مشهورة       .  بينهما  املساوة وحتتمل أيضا وجود  

كذلك مؤلفتـهم    منتجات أدبية كثرية و     على وغري ذلك هم حيصل   .  كل عصرهم  يف

 .ويبحث الباحثون عنها

                                                 
 ٩٩نفس املرجع،  4
 



يعيش . شعراء اجلاهلي ال اشهر أمرؤ القيس    إىل تارخيه الكامل فكان    ناظرإذا ن 

علقات الـيت   شعر العرب الذي مشهور يف هذا عصر هو شعر امل         .  م ٦يف وسط قرن    

اهلي الذي لدي هذا املعلقـات منـه أمـرؤ          من شعراء اجل  و. يشكل قصيدة طويلة  

  .٥القيس

وهذا يستطيع  .  التعصب لديهجد أن   ووموضوع الشعر ألمرؤ القيس فيه قد ي      

  :  ديوانه وهو يفأن ننظر من بعض شعره الذي جيمع 

  وأبلغ ذلك احلي اجلديدا#  أال أبلغ بين حجر بن عمرو 

    ٦ا من دياركم بعيدابعيد#  بأين قد هلكت بأرض قوم   

 لقب مـشهور    هلديوأما أمحد شوقي هو أحد شعراء األدب العريب تقليدي          

 األدب العـريب  وقد ساهم يف). ١٩٢٧( " Prince of Poets" و " امري الشعراء" يعين 

                                                 
 ١٥نفس املرجع،  5
 ٥٥، )هـ١٤٢٣دار الكتب العلمية ، : بريوت  ( ، ديوان أمرؤ القيسمصطفي عبد الشايف  6



لكن هو أول الـشعراء الـذي       " شوقيات  " خمترات معروف كما    ليس من الشعر يف     

  .٧ يف األدب العريب تقليدي )Poetic Drama  (يعرف من شعر املسرحي 

ت ففرض )١٧٩٢-١٩١٤ (ويف حياته، قد أمضى شطرا كبريا منها يف البالط

عليه أن يكون يف شعر صورة لسيد القصر من حيث اراؤه يف السياسة واإلجتمـاع،               

ب التقليدية يف املدح والرثاء وسائر ما يتطلب شعر املناسبات فلما           يوأن يأخذ باألسال  

يكن سيد نفسه، بل كان ملك األمري وشاعر القصر مييل مثله إىل اإلتراك، وينـاهض               

 حني نفي اثناء احلرب ، أن يفـتح عينيـه علـى             وكان لبعده عن الوطن،   . انكلترة

موضوعات جديدة هي حضارة العرب يف األندلس، وأن يفجر لديه عاطفة احلنني إىل             

الوطن وربوعه، وهي عاطفة الحيسها يعمق إال املغتربون أو املبعـدون قـسرا، وأن              

                                                 
7   Biography Ahmad Shawqi. Situs:www.adab.com/artikel/html.16 November 2008ٍٍٍ 



حلرمـان  اللذة والنعيم من جهة، واألمل وا     : يساعده على اإلحساس احلياة من جانبيها       

  .٨من جهة أخرى

بوقوع احلرب العاملية األوىل قام اإلجنليز بإبعاد اخلديوي عباس حلمي عن    حينما 

ر، والذي عرف عنه عدائه هلم وقاموا بتعيني قريبه السلطان حسني كامل بدالً مص

للمكانة اليت كان حيتلها أمحد شوقي يف  منه، كما قاموا بتغيري موظفي القصر، ونظراً

القصر وعند اخلديوي السابق، قام اإلجنليز بنفيه فأختار شوقي أن ينفى مع أسرته إىل 

 . فرض احلماية الربيطانية على مصر ومت١٩١٤األندلس وذلك يف عام 

على الرغم من قسوة املنفى إال أن شوقي متكن يف هذه الفترة من توسيع دائرة 

إطالعه، فتعلم األسبانية، واطلع على كتب التاريخ اخلاصة بتاريخ األندلس واملسلمني 

                                                 
املكتبة  التجارية للطباعة : بريوت  ( املفيد يف األدب العريبجوزيف  الرباسم، أمحد أبو حاقة، أمحد أبو سعد، إيليا هادي،   8

  ٥٦٠-٥٥٩، )م١٩٦٨والنشر والتوزيع،  
 



يشتاق وحضارم، باإلضافة لزيارته لألماكن التارخيية، وكان يف منفاه يتذكر وطنه و

  .٩إليه ويتمىن أن يعود مرة أخرى ليحيا بني ربوعه

من الـشعر    أحد املوضوعات    هيمحد شوقي   ألوضوعات الشعر   وكذلك م 

ثـة أن    الباح حتاولو. بعض الشعر الوطين   فهووأما هذا املوضوع     . التعصب أيضا  وفيه

   .هل هذا الشعر قد يؤثر من الشعر أمرؤ القيستبحث الشعر ذا املوضوع و

وكما عرفنا يف العصر اجلاهلى فسنرى الشعراء املـادحني فيـه يـسجلون             

بطوالت زعماء القبائل يف احلرب واثارهم يف السلم وحقن الدماء على حنومـا هـو               

مدحيه حلصن بن حذيفة وهرم بن سنان، وهو يف مدحيـه هلمـا             معروف عن زهري يف     

يصور مناقبها تصويرا ميأل النفس العربية حمبة للمثل احللقية العليا اليت كانت تقـدرها              

تسجيل يف  بتغى بذلك   ومل يكن الشاعر اجلاهلى ا    . عماايف شيوخ القبائل وسادا وز    

 إىل    والـسادة   الزعمـاء  فع هؤالء   املاثر واملاخر فحسب، إمنا كان يريد أيضا أن يد        
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التلخق أمجل ختلق بالكرم وغريه من احلصال الىت تعصم الضعيف يف القبيلة من القوي              

وترد على الفقري بعض مال الغىن، كما تدفعهم إيل البالء يف محايته القبيلة يوم يلم ا                

عـصر  وعلى هذا النحو كان شاعر املـديح يف ال        . طائف من خطر أو حرب أو قتال      

اجلاهلى هو شاعر اجلماعة احملدودة حبدود القبيلة، وكان لساا الذي يشيد بزعمائها            

وأبطاهلا فيما يؤدون من حقوق جمتمعها وما يقومون به من دفاع عنـها وذود عـن                

  . ١٠حيماها، رامسني فيهم املثالية احللقية اليت يقدرها افرادها حق قدرها

ونعتقد أن هؤالء الشعوبية قد حنلوا أخبارا وأشعارا كـثرية وأضـافوها إىل             

ومل يكد ينتصف القرن األول للهجرة حىت كان فريق من سىب           . اجلاهليني واإلسالميني 

 وأخذ يكون له    الفرس قد استعرب وأتقن العربية، واستوطن األقطار العربية احلالصة،        

فيها نسل وذرية، وأخذ هذا الشباب الفراسى الناشئ يتكلم العربية كمـا يتكلمهـا              

وما هي إال أن أخذ هذا الشباب حياول نظم الشعر العرىب على حنو ما           . العرب أنفسهم 
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مث مل يقف أمرهم عند نظم الشعر، بـل جتـاوزوه إىل أن             . كان ينظمه شعراء العرب   

فكان من هـؤالء املـواىل شـعراء        . ضهم الشعرية السياسية  شاركوا العرب يف أغرا   

وأن الـشعوبة يف مظهرهـا      . ١١يتعصبون لألحزاب العربية السياسية ويناضلون عنها     

وأكرهت للعرب علـى  السياسي األول قد محلت الفرس على حنل األشعار واألخبار،          

  .١٢أن يلقوا النحل مبثله

قارنة واملساوة وأثر شعر من بعض شعر       وبذلك تريد الباحثة أن يبحث عن امل      

  .    أمحد شوقي بعيداألمر القيس و

أمحد أثر الشعر أمرؤ القيس يف الشعر        " إنطالقا من هذا فتبحث الباحثة عن     

ومنهج الذي تستعمل الباحثة يف هذا البحث هو        .  )"دراسة وصفية املقارنة  ( شوقي  

  .منهج األدب املقارن
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د الباحثة إىل شعر التعصب ألن يف عصر اجلـاهلى          ، فتحد وأما حتديد البحث  

ويف عصر اجلاهلى، جمتمع العرب مشهورا علـى        . ت قوية شديدة   التعصب مازال  ةقيم

. ىالقبيلة األخر لته مع   هم يعرفون أن حب الفخر لقبي     . فضل من كل قبيلته   التعصب ي 

د وبعد ذلك تري  . جاء اإلسالم أحياء اتمع العرب يف حال مقاسم إىل قبائل         أن  وقبل  

ـ  يف عصوره و   أمري الشعراء أمحد شوقي    الباحثة أن تعرف هل يف عصر النهضة          ةقيم

ميكن قد يؤثر بعض من شعره الذي له املوضـوع       حىت   ت قوية شديدة  التعصب مازال 

ولكن . وميكن أيضا كان فرق أو املساوة قيم التعصب يف ذلك عصوران. عن التعصب 

تعريف عن التعصب عند الباحثة عن الشعب فحسب وهذا مازال فكرة من الباحثـة              

وميكن حنن سنستطيع أن نعرف قيم التعصب من حنية األخرى كاالتعصب عن التربية،             

 . لباحثة هذا املوضوعوهذا السبب أيضا ملاذا تأخذ ا.  طبقة إجتماعية وغري ذلك

 أسئلة البحث  - ب

  أمرؤ القيس؟ماخصائص شعرالتعصب   -١



  أمحد شوقي؟صائص شعر التعصب    ماخ-٢

  الشعر أمحد شوقي؟   ما املساوة واإلختالف بني الشعر أمرؤ القيس و-٣

 أمحد شوقي؟ما أثر الشعر أمرؤ القيس إيل الشعر   -٤

 أهداف البحث  - ت

 أمرؤ القيسالتعصب ملعرفة خصائص شعر  -١

  أمحد شوقي ملعرفة خصائص شعر التعصب  -٢

 أمحد شوقي الشعراإلختالف بني الشعر أمرؤ القيس وملعرفة املساوة و -٣

 أمحد شوقي ر الشعر أمرؤ القيس إيل الشعر  أث ملعرفة -٤

 فوائد البحث  - ث

  :نظرية 

  .أمحد شوقيأثر الشعر أمرؤ القيس يف الشعر ملعرفة  )١



 .ادة  معرفة الباحثة عن األدب وتطوره خيتص األدب العريبلزي )٢

 . علم األدب املقارن يف اللغة العربية خاصةيف للتعمقطالب امهة للمس )٣

أمحـد  املعارف عن أثر الشعر أمرؤ القيس يف الشعر        علومات و امللزيادة   )٤

  .شوقي

 :تطبقية 

. أثر الشعر اا إىل   أدطالب وطالبات شعبة اللغة العربية و       لزيادة معرفة  )١

 .أمحد شوقيأمرؤ القيس يف الشعر 

 . يف األدب املقارنخاصةدة املراجع يف األدب العريب ا لزي )٢

ومعلومات طـالب وطالبـات يف       مصادر الوثائق     عن لزيادة التنوع   )٣

 يرتفع مهارة الفكـري     يستطيع أن شعبة اللغة العربية وأداا خاصة و     

 .علومهمر يتطواملبديع يف 



 الدراسة السابقة  - ج

البحـث العلمـي     السابقة من بعض الكتب و     تبحث الباحثة عن الدراسة   

وأما املصادر اليت قد    . املتعلقة ذا البحث ومنها يبحث عن األدب العريب       

   : فهياستعملت الباحثة

البحث العلمي بكتابة أنيك استعاذة املسرورة بكليـة األدب العـريب            )١

األدب العـريب    "كومية مباالنج حتت العنـوان      باجلامعة اإلسالمية احل  

ية مقارنـة يف ضـوء      خيتار دراسة( األدب العريب احلديث    القدمي و 

  وجد فيـه أما خالصة من هذا البحث قد. ٢٠٠٢ يف سنة  )"التاريخ  

مقارنة بني أحوال األدب العريب القدمي واألدب العريب احلديث يعـين           

العـصر اجلـاهلي أن األدب      يف العصر القدمي    ) الشعر(أحوال األدب   

العريب القدمي سخنته بسيط جدا يعين من ناحية تفكريه و بعيـد مـن              



ومن أجل ذلك الشعر    . فكرة الصعبة ملدي علي اتمعة يف هذا العصر       

كمثـل يف العـصر العباسـي       ( يف هذا العصر امجل من الشعر بعده        

ر يف العصر ولكن الشع) أكثرهم يساند علي فكرة العايل وباللغة اخلالبة  

وأما األدب يف   . اجلاهلي ساند علي الشعور الدقيق واخليال العايل فقط       

العصر احلديث أحواله أقدم من عصر اجلاهلي ألن الـشعراء ينـسون            

واألدب . بأحوال احلديث وأكثرهم  تؤثر مبـذاهب األدب الغـريب         

احلديث اهتم علي سخنته من املتجب واللغتهم اسهل لتفهم وطريقـة           

وجيد فيه عن العوامـل    . ناسب أحوال حقيقة وال أكثر باخليال     فكرته ي 

اليت ساعدت علي تغري األدب العريب القدمي إيل األدب العريب احلديث           

لصحافة اوالبعوث العلمية والترمجة وإحياء التراث القدمي و      منه التعليم   

  .  أثرهم يف اللغة واألدبواملكتبات واملستشرقون و



الرب سربني بكليـة األدب العـريب باجلامعـة         البحث العلمي بكتاب     )٢

مقارنة شعر حسان بـن       "اإلسالمية احلكومية مباالنج حتت العنوان      

 يف  )"دراسة وصفية مقارنـة     ( ثابت يف عصر اجلاهلي و اإلسالمي       

ر أما خالصة من هذا البحث قد جيد منها مقارنة شـع          . ٢٠٠٥سنة    

ر حسان  ائص شع اإلسالمي، خص حسان بن ثابت يف عصر اجلاهلي و      

احلديث يف شـعر    بن ثابت يف عصر اجلاهلي واإلسالمي، أثر القران و        

 .حسان بن ثابت

البحث العلمي بكتاب مفتاح األنعام بكلية األدب العـريب باجلامعـة            )٣

أثر الـشعر اجلـاهلي يف       "اإلسالمية احلكومية مباالنج حتت العنوان      

ابغـة الـذبياين و     الـشعر الن   دراسة حتليلية عن   (الشعر اإلسالمي   

أما خالصة من هذا البحث قد جيد منها        . ٢٠٠٤ يف سنة    )"الفرزدق  

أن اللغة يف أشعار العرب يف عصر صدر اإلسالم يتأثر بالغـة            : األول  



فكما عرفنا أن اللغة الشعر اجلاهلي هي لغة        . الشعراء يف عصر اجلاهلي   

عراء سهلة يفهمها عامة الناس وكذالك اللغة الـيت اسـتعملها الـش           

وإما ألجل حتسني   . هذا إما بتعود الشعراء بتالوته وحفظه     . اإلسالميني

وإما التناسب األغراض . أشعارهم من حيث مجال وبديع النظم وغريها    

أن أوزان الشعر العريب يف عصر صدر اإلسـالم         : الثاين  . املقصودة ا 

كذلك يتأثر بأوزان الشعر اجلاهلي كما كانـت يف اللغـة الـشعر             

هذا إما بتعود الشعراء بتالوته وحفظه وإما ألجـل حتـسني        . لياجلاه

وأكثـر األوزان   . أشعارهم من حيث مجال تعبري وبديع النظم وغريها       

اليت استعملها الشعراء اجلاهلي أو الشعراء العرب يف عـصر صـدر            

 : اإلسالم هي البحر الطويل، وهي 

  فعول مفاعيل فعول مفاعيل#  فعول مفاعيل فعول مفاعيل 

 



 منهج البحث  - ح

            املنهج املستخدم يف هذا البحث، تستعمل املنـهج الكيفـي     - أ

Penelitian Kualitatif )  ( هو الدراسة املكتبية  )Library Reseach.(  وأما

  ). ( Intertekstualitas نظرية التناصإجتاه يف هذا البحث هو تستعمل 

 مصادر البيانات  -  ب

 لبيانات يف هذا البحث من املصادر مأخذة من كتب األدب            أما مصادر ا  

وهذه البيانات قد تكون تأخذ مباشـرة       . الكتب اليت تتعلق ذه الدراسة    و

 .وقد تكون غري مباشرة

 طريقة مجع البيانات  -  ت

 :وكانت الطريقة اليت تستغدمها الباحثة جلميع البيانات منها 



بيانات واحلقائق   من  أخذت الباحثة ال هي)  Literature(الطريقة املكتبية )  

  ١٣.من املكتبةالوثائق و

هي حماولة لتناول البيانـات مـن      ) Dokumentasi (الطريقة الوثائقية ) ٢ 

 واجلرائد وشبكة الدولية وحمضر إجتمـاع      مطالعة الكتب واالت  

  .١٤واملذكورة امللحوظة وما إيل ذلك

 طريقة حتليل البحث  -  ث

 أمـا طرائـق   ).Comparative Analysis  ( طريقة حتليل املقارنة  )١

 :إلجراء هذا البحث كما يلي

خيتار املوضوع معني الذي يف هذا البحث ختتار الباحثـة     -١

من دواوين كل شعراء كمثل     " التعصب"املوضوع  حتت  

                                                 
13  Suharsimi Arikunto,Prsedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,cet 13 (Jakarta : 

Rineka Cipta,2008),150 
 ٢٣١نفس املرجع،   14



ن أمحد شوقي، ديوان أمـرؤ القـيس        الشوقيات، ديوا 

وأما املوضوع الشعر اليت تأخـذ      . املعلقاته وغري ذلك  و

وتأخذه من بعض نتائج    ) ١٨(الباحثة هي الثامنة عشرة     

األدبيه من كليهما وبعض من غريه كان بعض من شعر          

 من كليهما   ضوعات شعر قائمة مو وأما  . مدح وفخرمها 

  :كما يلي 

  أمحد شوقي وقائمة موضوعات شعر التعصب أمرؤ القيس
  

  الرقم  شعروضوعاتم قائمة

 أمحد شوقي أمرؤ القيس 

 وطين أال ياهلف هند ١

 نكبة دمشق ولو أيل هلكت بأرض قوم ٢

 بالدي أرى إبلى ٣

 رسالة إنا ال حقان بقيصر ٤

 !طين وياو وماذا عليك بأن تنتظر ٥

 حب الوطن دين لعمرك ما قليب ٦

 يتفجر شوقي حنينا إىل الوطن رب رام من بين ثعل ٧



 موقفه من بريوت احلسب الضائع ٨

 موقفه من دمشق احلسب الضائع ٩

تراه يف مدح عبد احلميد مبالغة  منعت الليث ١٠
 غري مقبولة

تراه منكسر النفس منسحقا حني  نعم الفىت ١١
 متر مبصر

 تراه يف مدح عمر بن اخلطاب دع عنك با ١٢

تراه يصف حالة مصر والدولة  لكلتك أمك ١٣
 احملتلتة

 مدح شوقي إىل وصف مواكب واثعال ١٤

مدح شوقي خلديوي مصر  الكرمي للكرمي حمل ١٥
 وخباصة توفيق وعباس

 )رمضان وىل(قصيدته  صمي ابنة اجلبل ١٦

 قصائد مدحهبعض من  كأين إذا نزلت على املعلى ١٧

 بعض من قصائد فخره عوير ومن مثل العوير ١٨

 

يبني الباحثة عن التعصب مث تقرن الباحثة بالشعر معـني           -٢

  الذي يتضمن بالتعصب من كل شعراء كالمها



يبحث الشعر الذي يتعلق باملوضوع وسيصنع الكاتبة إىل         -٣

 اإلختالفجدول عن املساوة و

ملوضوع يف الشعر أمرؤ    يبحث املقارن خصائص الشعر وا     -٤

 Trianggulasi Dataالشعر أمحد شوقي بطريقة القيس و

التركيبية اجلينتيكية الذي يبحث خلفية يعين يعلق بنظارية   

 أو من كل شعراء حىت يظهر هذا املوضوع

يبحث أثر من كل الشعر أمرؤ القيس يف الشعر أمحـد            -٥

 شوقي

 هيكل البحث  - خ

 أبـواب    سهولة فهمها، فتقسم الباحثة إيل أربعة     وللحصول علي نتائج اجليدة  و     

 :كمايلي 



  مقدمة : الباب األول 

ىل سابعة فصول وهي خلفية البحث، أسئلة البحث، أهداف         تنقسم إ      

  هيكل البحثث، منهج البحالبحث، أمهية البحث،الدراسة السابقة،

  البحث النظري :   الباب الثاين

   تعريف الشعر-١ 

عر، عناصر الشعر، عوامـل مـؤثرات       حيتوي علي أقسام الش   

  الشعر،خصائص الشعر، أغراض الشعر، طبقات الشعراء

 تعريف األدب املقارن -٢

حيتوي على  تعريف األدب املقارن، أمهيـة األدب املقـارن،           

 األصول والتطور، منهج األدب املقارن

 التعصبتعريف  -٣



أشكال التعصب، التعصب عند    ،  التعصبحيتوي على تعريف    

  الماإلس

 )  Intertekstualitas( نظرية التناص تعريف -٤

  عرض البيانات وحتليلها  :   الباب الثالث

  أمرؤ القيس التعصب خصائص شعر -١   

حـوال   األ حياتـه،  علي ترمجة أمرؤ القيس، نـشأته و       حيتوي 

حوال الدينيـة،   األحوال الثقافة،   األحوال السياسية،   األاإلجتماعية،  

  .ائص شعر التعصب لهمؤلفاته ومميزاته، خص

  أمحد شوقي التعصب خصائص شعر -٢   

حـوال   األ حياتـه، ي علي ترمجة أمحد شوقي، نشأته و      حيتو

حـوال الدينيـة،    األحوال الثقافة،   األحوال السياسية،   األاإلجتماعية،  

  .مؤلفاته ومميزاته، خصائص شعر التعصب له



  شوقيأمحد اإلختالف واملساوة بني الشعر أمر القيس والشعر  -٤

  أمحد شوقي اإلختالف يف الشعر أمر القيس والشعر  )١

  أمحد شوقياوة يف الشعر أمر القيس والشعر  املس )٢

  أمحد شوقيأثر الشعر أمر القيس يف الشعر  -٥

   املوضوع )١

  األسلوب )٢

  الفكرة  )٣

  األمانة )٤

  اإلختتام ، تتكون من اخلالصات واإلقتراحات: الباب الرابع 

   املراجع

  املالحق 

  



  الباب الثاين

  اإلطار النظري

   تعريف الشعر -١

شعورا مبعـىن   -شعرا- يشعر -ر كلمة شاعر من شع    Etimologis بكيفية

: أبـو الفـضل     (تركيـب أو قـرض شـعر        يعرف ويشعر ومستفيق و   

 . ترتيل عند جرجي زيدان شعر هو الغناء وإنشاد و).٤٠٩؛١٩٩٠

عنـد  . املوزن املقفى قصدا   الشعر هو الكالم      ، Terminologisبكيفية  

شعراء العرىب الشعر هو الكالم الفصيح  املوزن املقفى املعرب غالبا عن صور             

وعند ). ٤٢؛  ١٩٩٢: أمحد اإلسكندري و مصطفى عناين      (اخليال البديع   

ابن رشيق أما شعر هو انه مكون من أربعة أشياء و هي اللفـظ والـوزن                

ن من الكالم كالما موزونا مقفـى      والقافية  وهذا هو حد الشعر أل        واملعىن



من كالم الـنىب    والنية كأشياء أنزلت من القران و     وليس بشعر لعدم الصنعة     

  . ١٥صلى اهللا عليه وسلم

الشعر من الفنون اجلميلة اليت يسميها العرب األداب الرفيعة، وهـي            

ريف الشعر يف حقيقته، ولكـن      وهذا تع . احلفر والرسم واملوسيقى والشعر   

علماء العروض من العرب يريدون بالشعر الكالم املقفي املوزون فيحصرون          

  .حدوده باأللفاظ

ـ ٨٠٨(وقد تقدم ابن خلدون      : " خطوة يف تعريف الشعر، فقال      )  ه

الشعر هو الكالم املبين علي االستعارة واألوصاف، املفصل بأجزاء متفقة يف           

بعـده،   منها يف غرضه ومقصده عما قبله و       ل جزء الوزن والروي مستقل ك   

وقد رأينا بعـض متقـدمي      ". اجلاري علي أساليب العرب املخصوصة به       

الشعر كالم  : " العرب يرون هذا الرأي يف تعريف الشعر، فقد قال بعضهم           
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الـشعر شـئ    : " وقال اخر   . ومل يقيده بالوزن ال القافية    " وأجوده أشعره   

  . ١٦" على ألسنتناجتيش به صدورنا، فتقذفه

وقد يبني يف معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب أن الشعر هو            

فن من فنون الكالم يوحي عن طريق اإليقاع الصويت واسـتعمال اـاز،             

ولقد اختلفت  .  دراكا ال يوحي به النثر اإلخباري     بإدراك احلياة واألشياء إ   

االراء يف تعريف الشعر إال أنه اتفق أغلبها على خواص أساسية البد مـن              

  :وجودها يف الكالم حيت يستحق أن يسمى شعرا، وهي

التعبري عن إحساس قوي وتأثر عميق، والنظرة إىل احليـاة           -١

 املنطق وإقامة   نظرة ال ميكن إدراكها وال التعبري عنها مبجرد       

  .احلجة والربهان
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انتقاء األلفاظ املستخدمة فيه، فإذا كان غزال مثال فال بد أن            -٢

وهاتان اخلـصيتان موضـع     . خيتار له أرق األلفاظ وأعذا    

  .اتفاق اجلميع

ترتيبيها ترتيبا موسيقيا يعرب عنه بالوزن، وقد ثار بعض أدباء           -٣

 هذا القيد، ومل تلق     الغرب يف القرن التاسع عشر على التزام      

هذه الثورة رواجا إال يف الواليات املتحدة وجهات قليلة من 

 .أروبا وخصوصا بلجيكا

ويزيد الشعر العريب قيدا لفظيا اخر هو وجود القافية، وإن           -٤

ثار عليه يف العصر احلديث شعراء الشعر احلر املعروفـون          

 .جبماعة أبوللو، متأثرين يف ذلك بالشعر الغريب

فقصائد هـومريوس   : عر هو أقدم االثار األدبية اليت وصلت إلينا         والش

 . كانت تنشد ويتغىن ا قبل أن يؤلف كتاب أو يظهر نثر فين



والشعر العريب وحدته القصيدة، وهي املنظومة الـشعرية ذات الـوزن           

الواحد والقافية الواحدة، وهي تتألف من سبعة أبيات على األقل، وقد تزيد            

  .على املائة

ـ ٣٣٧(والشعر عند قدمة بن جعفر       قول " نقد الشعر " يف كتابه   )  ه

اللفظ، والـوزن، واملعـىن،     : فعناصره أربعة   . موزون مقفي يدل على معىن    

  .والقافية، ومسى أسباب جودته النعوت، وجعل يف مقابلها العيوب

ـ ٣٧٠(ويعرف األزهري    الشعر القريض احملدود   : "الشعر بقوله   )  ه

وزها واجلمع أشعار، وقائلة شاعر ألنه يشعر بـه غـريه، أي     بعالمات ال جيا  

  ".يعلم

ـ ٣٧١(وعرفه االميدي    "  املوازنة بني أيب متام والبختاري    "يف كتابه   )  ه

وليس الشعر عند أهل العلم به إال حسن التأين، وقرب املأخـذ،            : "مبا يأيت   

لفظ املعتاد  واختيار الكالم، ووضع األلفاظ يف مواضعها، وأن يورد املعين بال         



فيه املستعمل يف مثله، وأن تكون االستعارات ومتثيالت ال ثقة مبا استعريت له             

وغري منافرة ملعناه، فإن الكالم ال تكيت إلبهاه والرونـق إال إذا كـان ـذا                

قالو وهذا أصل حيتاج إليه الشاعر واخلطيب صاحب النثـر، ألن           . الوصف

صابة الغرض وادراكه بألفاظ سـهلة      الشعر اجوده أبلغه، والبالغة إمنا هي إ      

عذبة، مستعملة، سليمة من التكلف، التبلغ اهلذر الزائد على قدر احلاجة وال            

  ) : هـ٢٨٤(وذلك كما قال البختري . تنقص نقصانا يقف دون الغاية

  وليس باهلذر طولت خطبة*  والشعر ملح تكفي إشارته    

أو أدب حسن، فذلك فإنا اتفق مع هذا معين لطيف، أو حكمة غريبة،        

  ".واستغىن عما سبواه. زائد يف اء الكالم، وإن مل يتفق فقد قام الكالم بنفه

 Poiesis  مشتق من الكلمة اليونانيـة     Poesy واملصطلح اإلجنليزي للشعر  

مبعىن الصنع بصفة عامة، ولكن األدباء اإلجنيز قد اصطلحوا منذ القرن الرابع            

ر، مث شاع استعماله يف القرن السادس عشر عشر على حتديده مبعىن صنع الشع 



  اليت دخلت اإلجنليزية من الالتينية     Poetryمبعىن الشعر عامة كمرادف الكلمة      

Poetria لسري فيليب سدين " الدفاع عن الشعر "  ، حىت إن مقالSir Philip 

Sidney )إحـدامها بعنـوان     ١٥٩٥ظهر يف طبعتني سنة     ) ١٥٨٦-١٥٥٤ ،

Defence of Poesy األخرى بعنوان زThe Apologie for Poetrie   غري أن بـن

أحطاب الغابة أو كشف احلجب "  يف كتابه  بعنوان Ben Jonsonجونسون 

 Timber, or, Discoveries made upon Man and" عن الرجال واملوضوعات 

Matter )حاول التفرقة بني) ١٩٤٠ Poetry و  Poesy  بأن األول يشمل كـل

 نظم الشعر يف حني أن الثاين يتضمن كل إنتاجه الفين، بيد            وسائل الشاعر يف  

  . ١٧أن هذا التفرقة مل تصادف هوي يف نفوس النقاد

أنه كالم منظوم، بائن عـن املنثـور        عند ابن طباطبا    -وتعريف  الشعر  

الذي يستعمله الناس يف خماطبام، مبا خص به من النظم الذي إن عدل عن              

                                                 
مكتبة لبنان، : بريوت (،؛ الطبعة الثا نية معجم املصطلحات العربية يف اللغة و األدبكا مل املهندس و جمدي وهبه،   17

٢١٢- ٢١٠، )١٩٨٤  



جهته جمته األمساع، وفسد على الذوق، ونظمه معلوم حمدود، فمن صح طبعة           

وذوقه مل حيتج إىل االستعانة على نظم الشعر بالعروض اليت هي ميزانه، ومن             

ستغن من تصحيحة وتقوميه مبعرفـة العـروض و         اضطرب عليه الذوق مل ي    

ولقـد  . احلذق به، حىت تعترب معرفته املستفادة كالطبع الذي ال تكلف معه          

استقر يف عصر ابن طباطبا تعريف الشعر عند الفالسفة على أنه الكالم املخيل  

عند مبدع، و حيدث تأثريه بتحريك قـوة        " املخيلة"الذي ينشأ عن فاعيله       

وحيرص ابن سينا على تقدمي تعريف جامع مانع متاما،         . ١٨ملتلقياملخيلة عند ا  

فيقول الشعر الكالم خميل مؤلف من أقوال ذوات إيقاعات متفقه، متساوية،           

ف اخلواتيم، فالكالم جـنس أول للـشعر        متكررة علي وزا، متشاة حرو    

  .١٩يعمه وغريه، مثل اخلطابة واجلدل وسائر مايشبهها
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الشعر فكرة وأسـلوب، وخيـال      : ويقول أمري الشعراء أمحد شوقي      

أراد ابن رشيق أن يعرف الشعر ويذكر عناصـره،         . ٢٠لعوب، ورح موهوب  

ء، ةهي اللفـظ    إنه مكون من أربعة أشيا    : فقال يف باب حد الشعر بعد النية        

القافية، فهذا هو حد الشعر ألن من الكالم كالما موزونـا           والوزن واملعىن و  

مقفي وليس بشعر لعدم الصنعة والنية كأشياء اتزنت من القران ومن كـالم             

وقبله قـال   .  صلى اهللا عليه وسلم، وغري ذلك مما مل يطلق عليه أنه شعر            النىب

إنه قول موزون مقفى يدل على املعىن، واألسباب        : قدامة يف تعريف الشعر     

  .٢١املفردات الىت حييط ا حد الشعر، واملعىن والوزن والتقفية

الشعر ما اشـتمل علـى مثـل سـائر          : وقال غري واحد من العلماء    

. واإلستعارة الرائعة والتشبيه الواقع وماسوى ذلك فإمنا لقائله فضل الـوزن          

الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع والروية : وقال القاضى اجلرجاىن

                                                 
 ٢٨ ،)٢٠٠٧جامعة اإلسالمية احلكومية، : ماالنج (املدخل إىل األدب العريبولدنا وركادينتا،  20
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وقال بكر بن   .  لكل واحد من أسبابه    والذكاء، مث تكون الدربة مادة له وقوة      

  . ٢٢الشعر مثل عني املاء إذا تركتها اندفت وإن استهتنتها هتنت: النطاح

وكذلك فعل كتاب اإلجنليز السابقون فقد تأثروا أرسطو يف تعريفـه           

ودرجوا ىف وصفهم الشعر    .  أى من يبتكر ويتخيل    Maker الشاعر بأنه اخلالق  

 وكذلك يرد ملنت . عتبار وردوا ميزة الشعر إىل الوزن واالبتكارعلى هذا اإل

 Milton             بسيط "خاصة الشعر يف األكثر إىل صورته فيقول فيه جيب أن يكون

زهذا سرد لبعض صفات الشعر ال تعريف له، ومن احملـدثني           " شعوريا مؤثرا 

ته أى   يعدون الشعر فنا ومييزونه بصور     Landro  و الندرو  Goetheأمثال جوته   

بقوة التعبري الفىن ومنهم من عىن مبادة الشعر أكثر من صورته ورأى خاصة يف 

 يف مقدمـة    Wordsworth اشتماله على العاطفة و اخليال، ولعـل وردزورث       

احلقيقة الىت تصل إىل القلب رائعـة بواسـطة   "هؤالء إذ يقول عن الشعر إنه      
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بيلة للعواطف النبيلة   عرض البواعث الن  "  إنه   Ruskinويقول رسكن   " العاطفة

ومنـهم مـن    . وهذا وصف للشعر ولسائر الفنون الرفيعة     " بوساطة العاطفة 

:   يف دفاعة عن الـشعر      Shellyيعرف الشعر تعاريف غامضة كما قال شلى        

الشعر هو احملاولـة اخلالـدة       "Emersonوكما قال إمرسن    " إنه تعبري اخليال  "

فلـه تعريـف    Mathew Arnoldد وأما ماتيو أرنول" للتعبري عن روح األشياء

نقد احلياة يف احلاالت تالئم هذا النقـد، بتـأثري          "مشهور، يقول إن الشعر     

نقـد  –ولكنه غامض أيضا ألن اكلمـة       " قوانني احلقيقة واجلمال الشعريني   

 ليست واضحة متاما على أننا ال نعرف قوانني الصواب الشعرى وال            -احلياة

  . هواجلمال الشعرى حىت نعرف الشعر ما

وقد جند عندهم تعاريف شاملة تتناول عناصر الشعر كلها مثل تعريف           

الشعر هـو   : " الذي يتناول الصورة واملادة للشعر فيقول        Stadmonستدمون  



اللغة اخليالية املوزونة الىت تعرب عن املعىن اجلديد والذوق والفكرة والعاطفـة            

  .  ٢٣"وعن سر الروح البشرية

فمنهم من يرى أن    : أما الناس خيتلفون يف معىن الشعر اختالفا غري قليل          

ومنهم من يرى  أن الشعر هـو        . الشعر هو الكالم املنظوم يف الوزن و القفية       

الكالم الذي يعتمد فيه صاحبه على اخليال، ويقصد فيه إىل هذا اجلمال الفىن             

 يكون هذا الكالم منظوما الذي خيلب األلباب ويستهوى القلوب، ال يعنيه أن

  .     ٢٤يف الوزن والقافية أو غري منظوم

 أقسام الشعر  - أ

العرب يقسمون الشعر إىل الفخر واحلماسة واملدح والرثاء والعتـاب          

والغزل و التشبيب وغريها من األغراض، وهذه كلها يف نظر الـشاعر غـري    
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يسمونه الغنائ أو املـسيقي، ألن مرجعـه اىل         العريب نوع من أنواع الشعر      

  .التأثري على النفس تأثري املسيقي

  :ويقسم الشعر عند االفرانج اىل ثالثة أنواع 

   Epiqueالشعر القصصي  )١(

   Lyrique الشعر الغنائ )٢(

25الشعر التمثيلي  )٣(
Dramatique. 

عر يقوم على سرد حوادث تارخييـة،        هو لون من الش    الشعر القصصي 

وأما الشعر القصصي هو عبارة عـن سـرد الوقـائع أو            . ٢٦أو غري تارخيية  

على سبيل القـصة، وأكثرهـا      ) موزونا أو غريموزون    ( احلوادث يف الشعر    

 .  ٢٧دينية، وأبطاهلا االهلة ومعظم حوادثها عنهم وم
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ويسمونه الشعر الذايت ألن موضوعه هو ذات العاقل اليت         الشعر الغنائ   

يتغىن ا، ويتحدث عنها، ويصور بذلك اللون من الشعر اماهلـا واالمهـا،             

وهواتفها و أحالمها، وأتراحها وأفراحها، وغضبها ورضها، وأقباهلا وادبارها         

ـ       ها، وصـحتها ومرضـها،     وهزهلا وجدها، ولينها وقسوا، ولذا وحرمت

فظهر الشعر الغنائ أو املوسيقي وفيه املدح واهلجـاء         . ٢٨وشقوا وسعادا 

وطبيعي أن الظفـر    . واحلماسة والفخر والرثاء، ووضعوا األوزان اجلديدة له      

  .٢٩يبعث على املدح، واملوت يولد الرثاء، واحلب يستدعي النسيب والغزل

، والتمثيل على املسرح ليس بالـضروري أن يكـون          الشعر التمثيلي 

والشعر التمثيلي يشبه الشعر القصصي مـن       . وإمنا يكون شعرا أو نثرا    . شعرا

بعض النواحي، وخيالفه من البعض االخر فهو يشبهه من ناحية كونه قـصة             

الشعر التمثيلي جييب أن    ومؤلف  . ذات موضوع مترابط اخر مبين على أوله      
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يكون له قدرة خالفة تساعد على رسم الشخصيات ووصـفها وتـصويرها     

. ٣٠وابراز عواطفها كان ذلك القول الذي صدر عنها قد نبع من وجـداناا            

ويراد بالشعر التمثيلي يف أصل وضعه متثيل الوقائع اليت ترمي ايل املوعظـة أو      

ة سواء مثلت على املسرح أو مل متثل، ويف الشعر القصصي شيئ منـه              احلكم

  .٣١ألن الياذة هو مريوس ال ختلو من مشاهد متثيلية

 عناصر الشعر  - ب

  :أما عناصر الداخلية الشعر منها 

 هي القوة احلفية اليت حترك األدب، فتفـيض بـسببها           العاطفة )١(

م أفكاره وأحاسيسه إىل أصوات ذات مقـاطع        نفسه، مث يترج  

والعاطفة هي الشعور املـالزم،     . ٣٢وحروف يف إنتاجه األدىب   
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واالحساس الذي يتمكن من قلب صـاحبه متكـن النـازل           

  . ٣٣املقيم

 هو القوة النفسية اليت تقوم بتصوير الفكـرة األدبيـة           اخليال )٢(

تصويرا أديبا مؤثرا، فيها يستطيع األديب أن يـضع يف خميلتـه     

. ٣٤صورة عقلية مثرية ملا يريد أن يعرضه على قرائه وسـامعيه          

كة اليت يستطيع ا األدباء أن يؤلفوا صـورهم،         اخليال هو املل  

وهم ال يؤلفوا من اهلواء، إمنا يؤلفوا من إحساسات سابقة           

ال حصرهلا، ختتزا عقوهلم وتظل كامنة يف خميلتهم، حىت حيني          

الوقت،  فيؤلفوا منها الصورة اليت يريدوا، صورة تصبح هلم،          

التفكري موضوعي،  اخليال وهي أن    . ألا من عملهم وخلقتهم   
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ال يبدل يف احلقائق الواقعة، إمنا حياول فهمها وبياا، أما اخليال           

 .  ٣٥فذاتى يبدل يف هذه احلقائق ويغري حسب تصور األديب

 أن يكون هذا معـىن       هي الشرط األول يف الكالم العرىب      املعىن )٣(

 .٣٦حيسن السكوت عليه، فان فقد هذا الشرط اليسمى كالما

هو طريقة نظم الكالم وتأليفه، وجعل الكلمة تاليـة       األسلوب   )٤(

ألختها اليت جيمعها واياها نسب، ويضمهما شبه، ويقرب مـا          

واألسلوب هو دراسـة الـصورة أو       . ٣٧بينهما اجلنس الواحد  

طريقة اليت استخدمها الشعراء يف عرض أفكـارهم وإظهـار          

  .٣٨عواطفهم ومشاعرهم

 عوامل مؤثرات الشعر  - ت
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يرى الدكتور أمحد بدوي أن الشعر خيتلف  يف أسلوبه تبعا للمؤثرات            

  :املختلفة 

   خلق عليها الشاعرمن حيث الطبع واجلبلة اليت )١(

 البيئة املكانية )٢(

 البيئة اإلحتماعية )٣(

 الزمان وتطوره تأثري )٤(

 املوهبة والذكاء )٥(

 الثقافة اليت يي لبعض الشعراء احملدثني )٦(

  .٣٩املوضوع الذي يتناوله الشاعر )٧(

 خصائص الشعر  - ث

  :ئص الشعر منه عند اخلليل بن أمحد عن خصا
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وزن واحد يتكرر يف القصيدة الواحدة من املطلع إىل املقطع           )١(

هو حبر الذي يلتزمه الشاعر فـال يتركـه أو خيـرج عنـه              

  .كاخلفيف أو الطويل أو املديد وهكذا

راى واحد يتكرر يف اخر كل بيت من القصيدة وتنسب إليه            )٢(

 .الم اخلفيقال نونية نسبة للنون، أو المية نسبة إىل ال

حركة الراوى ال ختتلف يف احلركة وإمنا تلتزم حركة واحدة           )٣(

 .فان اختلفت كان ذلك عيبا ينكره علماء العروض

احتاد القافية يف اخر األبيات من القصيدة، فان كانت مطلقة           )٤(

ظلت مطلق وإن كانت مقيدة طلت كذلك مقيدة، ويقول         

 مبا فيـه مـن      الدوكتور أمحد أمني، والشعر يثري املشاعر     

خصائص الوزن والقافية ولذلك كان املعىن الواحد إذا قيل         

مرة شعرا ومرة نثرا كان يف الشعر أكثر اثر بل تـرى أن             



الشعر إذا حل إىل نثر مل يكن له ذلك األثر الكـبري، ومل             

يكن هلذا اإلختالف من سبب إال مـا يف الـشعر مـن             

  .  ٤٠موسقي

 الشعرأغراض   - ج

  :أما أغراض أو موضوع الشعر العريب منها 

وقد فخر شعراء ذلك العصر بالـشجاعة واإلقـدام،          : الفخر )١(

والكرام، والوفاء، والنجدة وعراقة األصـل، واالنتـصار يف         

احلروب، وكان من أبرز األغراض للتنافس القبلي، وميكنك أن         

قبلي متيز نوعني من الفخر فيما درست من النصوص مها فخر           

  .و فخر فردي
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هو الشعر الذي يتصل مبعىن القوة و الشجاعة مـن           : احلماسة )٢(

 .دعوة إىل القتال أو أحاديث عن البطولة

أجاد شعراء اجلاهلية وصف كل ما حييط م مـن           : الوصف )٣(

مناظر، فوصف الصحراء والسماء والقمر والنجوم واحلـصان        

 .والناقة

وصف حماسنهن، وهو كثري    اء و هو احلديث عن النس    : الغزل )٤(

والغزل نوعان  . يف الشعر اجلاهلي حىت ال تكاد ختلو قصيدة منه        

عفيف وميتاز هذا اللون يصدق العاطفة والتعبري عن شـدة          : 

والغزل الـذي يـأيت يف مقدمـة        . الشوق يف عفة واحتشام   

القصائد، وهو الذي يتناول االوصاف احلسية وال يعىن بشرح         

 .العواطف



وقد مدح الشاعر اجلاهلي امللوك والرؤساء واألغنيـاء        : ح  املد )٥(

ويـدور  . والكرماء، إما تقديرا  ملكانتهم وإما طلبا للكسب       

 .املدح حول االتصاف بالكرم واملروءة والشجاعة

هو مدح األموات مبا كانوا يتصفون به يف حيام من          : الرثاء   )٦(

 .دقكرم وشجاعة ومرؤة، وميتاز الرثاء اجلاهلي بالص

يف هذا الغرض صاغوا جتاريهم يف احلياة وأخالق من          : احلكم )٧(

 .حوهلم من الناس

هو الذم بصفات جسمية أو بصفات خلوقية كالبخل        : اهلجاء   )٨(

واجلنب أو اجتماعية كضعف القبيلة، وميتاز اهلجاء اجلـاهلي         

 . ٤١بالواقعة وقلة املبالغة

                                                 
عمادة شؤون : اململكة العربية السعودية (  ؛ الطبعة األوىل اطقني بالعربيةاألدب والنصوص لغري النحسن مخيس املليجي،   41

 ٥١-٥٠، )هـ١٤١٠املكتبات، 



هو درء الشاعر اهلمة عنه، والترفق يف االحتجـاج         : االعتذار   )٩(

على براءته منها، واستمالة قلب املعتـذر إليـه، واسـتعطا           

  .   ٤٢عليه

  طبقات الشعراء  - ح

  :طبقات الشعراء باعتبار عصورهم أربع 

  .طبقة اجلهاليني )١(

وهم الذين اشهروا بقول الشعر يف اجلاهلية        : طبقة املخضرمني  )٢(

 .و اإلسالم

وهم الذين نشئوا يف اإلسـالم ومل تفـسد    : طبقة اإلسالميني  )٣(

 .سليقهم العربية، وهم شعراء بنر أمية
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وهم الذين نشئوا زمـن فـساد       : أو احملدثني    : طبقة املولدين  )٤(

العربية، وامتزاج العرب بالعجم، ولو كانت أصـوهلم عربيـة          

  . ٤٣وذلك من عصر الدولة العباسية إىل يومنا هذا: حبتة 

  تعريف األدب املقارن   -٢ 

عني يف دراسة   هو ج أو منظور م    ) بفتح الراء وكسرها  (األدب املقارن   

األدب املقارن  . ٤٤األدب املقارن هو دراسة األدب عرب احلدود القومية       . األدب

ولتني املختلفـة   هو الدراسة املقارنة اليت تبحث عن األدبني أو أكثر من الـد           

األدب املقارن هو الدراسـة األدب يف        Remakعند رمياك   . ٤٥ويعمل بنظامي 

قة بني األدب بالعلم األخر مـع       اخلارج حدود من الدولة والدراسة عن العال      

حنات، الفنون التصويرية، فن املعمـار و فـن         (اإلميان على غريه كمثل الفن      

                                                 
 ٦٠ نفس املرجع،  43
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كمثـل الـسياسة واإلقتـصادية      (عيـة   ، فلسفة، تـاريخ، واإلجتما    )الغناء

األدب املقارن هـو     Nada ويقال نادى .  ٤٦، األديان وغري ذلك   )اإلجتماعىو

الدراسة األدب عن الشعب الذي له عالقة تارخيية باألدب الـشعب األخـر،        

وكيف يتحدث العملية املؤثرة بينهم، ماذا الذي قد يؤخذ من األدب و مـاذا             

  .   ٤٧مساعدته

دراسـة األدب   "عند الدكتور هالل يعرف األدب املقارن قائالً إنـه          

القومي يف عالقاته التارخيية بغريه من اآلداب اخلارجية عن نطاق اللغة القومية            

  .٤٨"اليت كُتب ا

ن هو الفن املنهجي الذي يبحث يف عالقـات التـشابه،           األدب املقار 

والتقارب، والتأثري، وتقريب األدب من جماالت التعبري واملعرفة األخـرى، أو           

أيضاً، الوقائع والنصوص األدبية فيما بينها، املتباعدة يف الزمـان واملكـان أو             
                                                 

46   Sapardi Djoko Damono, Pegangan Penelitian Sastra Bandingan (Jakarta : Pusat Bahasa 
Depdiknas, 2005), 2 

47  Sapardi Djoko Damono, Pegangan, 4 
ـّاب الــعـرب،  (األدب املقارن مشكالت وافاقعبدوه عبود،   48  ١٢،  )١٩٩٩التـحــاد الـكـت



تـراث  املتقاربة، شرط أن تعود إىل لغات أو ثقافات خمتلفة، تشكل جزءاً من             

 . واحد من أجل وصفها بصورة أفضل، وفهمها، وتذوقها

تقريب األدب من جماالت التعبري (حيدد التعريف األول للعمل املقارين، 

نصاً أدبياً ) يقرب(، ما يريد عمله األدب العام، مثالً عندما )واملعرفة األخرى

 األدب بني) يقارن(من اقتباس سينمائي أولوحة أو قطعة موسيقية، إو عندما 

  . ٤٩والتاريخ، واألدب والتحليل النفسي

 هذه الدراسة هو . Across Culturalاألدب املقارن هو الدراسة الناص 

 أن Benedecto Croseيرى و. أهم عالقة األدب من جهة الوقت واملكان

تطالع الثعالب، معاقبة، تطوير، الدراسة األدب هو الدراسة الذي موجود اس

  .٥٠فرق التعادل بني األدبني أو أكثرو

 أمهية األدب املقارن  - أ

                                                 
ـّاب الــعـرب،  (األدب العام واملقارن هنري باجو، –دنيل    49   ١٨، )١٩٩٧التـحــاد الـكـت
50  Suwardi Endraswara, Metodolog Penelitian Sastra Model, Teori dan Aplikasi (yogyakarta : 

Pustaka Widyatama, 2006) 56 



ؤلفني العرب الذين كتبوا يف األدب املقارن أنّ هذا العلم يرى كلّ امل

ولكن قلّ أن جنح أحد من هؤالء يف أن يقنع الناس . هام، بل خطري جداً

فالدكتور حممد غنيمي هالل، وهو أبرز أعالم . بأمهية هذا العلم أو خطورته

به من املقارنية العربية، صاحب كتاب مل حيظَ مؤلَّف مقارين آخر مبا حظي 

علماً من "سعة انتشار وتأثري، يعلن يف كتابه هذا أنّ األدب املقارن قد صار 

كما ينسب ) . ١" (علوم اآلداب احلديثة، أخطرها شأناً، وأعظمها جدوى

، جتعل من التوسع "خطرية الشأن"الدكتور هالل إىل األدب املقارن رسالة 

 اليت يتمتع ا األدب ترى ماهي األمهية) . ٢" (حاجة ماسة" يف دراسته

اليت تنسب إليه؟ وهل هي رسالة خطرية " الرسالة اخلطرية"املقارن، وما كنه 

حقّاً، أم انساق الدكتور هالل وراء هلجة خطابية، ومارس ويالً له فيه 

  .٥١مصلحة مهنية غري خافية على أحد؟

                                                 
 ٩، األدب املقارنعبدوه عبود،    51



 األصول والتطور  - ب

ا بكالم سانت بوف، الذي أخذه بدوره فرينان بالدنسربجر يف إذا أخذن

، فإن األدب املقارن ولد يف ١٩٢١مقالته االفتتاحية لة األدب املقارن عام 

 جاك آمبري، ابن -  يف ثانوية مرسيليا، حيث تناول جان ١٨٣٠ آذار عام ١٢

قارن للفنون التاريخ امل" العامل املعروف يف خطاب االفتتاح حملاضراته العامة 

فلسفة األدب " الذي ميكن أن يتفرع عنه " واآلداب عند الشعوب كلها 

تستطيع الكلمات، باملقدار نفسه، تعريف األدب العام، بل تستطيع " والفنون 

  . تعريف نوع من نظرية األدب

هكذا أخذ نوع جديد من البحث طريقه إىل الوالدة  يف فرنسا يف 

يضاف إىل هذه الرعاية املزدوجة يف . ليرباليةسنوات ظهور الرومانسية وال

موروث ثالثي وثقيل الجيب نسيانه . النصف الثاين من القرن ظهور العلمية

. أبداً من أجل فهم ظهور احلقل اجلديد خالل الربع األول من القرن العشرين



من حسن احلظ، أن مقارين اليوم بددوا كل شيء تقريباً ومل حيتفظوا من 

ألعمال اليت قدمت عرب أكثر من قرن إال بالشيء األساسي وهو الدراسات وا

  .٥٢روح االنفتاح على اآلداب والثقافات األجنبية

 منهج األدب املقارن  - ت

 .املقارنة ليست فعالً مقتصراً على املقارنة األدبية أوخاصاً ا

 استنباطي يصدر -ل لتفكري فرضي ميكننا تعريفها بعبارات منطقية كفع

ولكن هذا احلقل الجييب أيضاً ببساطة على هذا . عن استقراء مث استنباط

  . املقترح

يتضمن منهج األدب العام واملقارن بصورة عامة، ثالثة أو :  املناهج -

  ). كما نقول غالباً" قبعة (" أربعة نصوص جمموعة حتت عنوان 
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سنرى يف الفصل األخري مناهج     . بيكارسكيةرأينا سابقاً مثال الرواية ال    

، اليت الختتلف من حيث املبدأ      ١٩٩٤-١٩٩٣لعام  ) األغريغاسيون(شهادة  

  .والتركيب، عن املناهج اليت ميكن أن تقدم من السنة األوىل حىت اإلجازة 

  : ميكن متييز صنفني من املناهج 

ملقارنات  املناهج اليت يوضح عنواا بطريقة واضحة، ظاهرياً، ا-١ 

قدمية أو حديثة مع ثالثة أو " أسطورة " املباشر فيها حيث يظهر هذا العنوان 

" الطفولة، والغرية، واحلرب"أربعة نصوص توضحه، أو موضوعاً مثل 

  . ستكون النصوص كأمثلة موضحة له

) اجلنـيس ( املناهج اليت يشكل عنواا، من البداية، إشكالية مثـل     -٢

   .٥٣الروائي
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    تعريف التعصب  -٣  

التعصب هو االحنياز التحزيب إىل شئ من األشـياء فكـرة أو مبـدأ أو               

والتعصب للشئ هو مساندته ومؤازرته، والدفاع      ) ضد(أو  ) مع(شخص، إما   

فالتعصب هو يف أساسة نظرة سلبية إىل الغري واملتعصب يتجه إىل حتقـري             . عنه

 مما مييل إىل تأكيد مزاياهم اخلاصة أو احلصول         االخرين وإحلاق الضرر م أكثر    

والتعصب يظهر يف جماالت متعددة أمههـا الـدين         . على كسب منفعة خاصة   

الـذي يـستعمل أن   والتعصب هو اإلصطالح    .٥٤والفكرة والسياسة والقومية  

يذكر اإلعتقاد أو ننظر إىل شئ اإلجيايب أو ألسليب الذي ال ميلك إىل النظريـة               

والتعصب أيضا يستطيع أن يذكر     . األساسية بل يتبع بالعميق حىت صعوبة لتتغري      

  :كاتوجيه و عاطفة اليت تؤثر الشخصيات الناس يف هذا احلال منه 

 يفعل شئ   ) أ
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 فكرة  ) ب

 أو فهم إىل شئ ) Perception( احملموس   ) ت

 يف الشعور  ) ث

  :ولكن كان تعريف أو رأى األخر عن التعصب هو 

عند عامل نفسي التعصب هو صفة طبيعي اإلنسان بسبب يستطيع     ) أ

  . يف  طبقة اتمع أن جند إىل الشخصي أو الفرقة

التعصب هو ليس فطرة اإلنسان ولكن احلال الذي يـستطيع أن             ) ب

 .تغيريات

 Sigmund Frued لذي يقصدب هو يعرق من طبيعة أو إعتداء كاالتعص ) ت

 Instink و) يريد أن أحياء ثابـت  (  Instink Eros حينما يذكر

Tanatos  ) إستعداد أن ميوت.( 



    .٥٥ )Actual (  التعصب هو يعرق من جتارب احلياة بكيفية الواقعي  ) ث

  أشكال التعصب  -أ  

  :وأما أشكال التعصب منه 

  التعصب إىل الشعب  ) أ

   )Etnic(  عرقي التعصب إىل  ) ب

  ٥٦التعصب إىل طبقة إجتماعية  ) ت

  التعصب عند اإلسالم - ب  

د معجم الكبري اللغة اإلندونسية التعصب هو إميان قوي شديدا إىل           عن    

هذه الصفة إذا يزين النفس الرجل مـن        ). السياسة، الدينية، وغري ذلك   (تعليم    

ولكن أن يكون عمال الـسيئة إذا       . الدينه وإميانه جتيد أن تصحيحها لوكرمية       

البـد  .  الذي ختتارهأخالقه يدعو إىل يأخذ حق الناس يف يؤمن إميانه أو رأيهم    
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ولكن . املسلمني أن يؤمن تعليمه بكلمة اإلخرى البد أن التعصب إىل تعليمه             

لكـم ديـنكم وليـدين      :  "يف الوقت املساوة، يـأمر اإلسـالم ليقـول            

لو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسالم البد أن يوصل الرسـالة            )". ٦:الكفرون(  

قل مـن   " هو   ٢٧-٢٤: سورة السباء   من القران الكرمي إىل غريه املختلفة يف          

يرزقم من السموات واالرض قل اهللا وانا او اياكم لعلى هدى او يف ضـالل                 

قل جيمع  )  ٢٥(قل التسئلون عما اجرمنا والنسئل عما تعملون        ) ٢٤(مبني    

قل اروين الذين احلقتم به ) ٢٦(بيننا ربنا مث يفتح بيننا باحلق وهو الفتاح العليم    

   .٥٧)" ٢٧(ل هو اهللا العزيز احلكيم شركاء كال ب  

أما اللفظ  . التعصب باللغة من اللفظ العصبية مبعىن احلماسة إىل الفرقة            

قـال اهللا   . والتعصب بشئ مبعىن رضي به    . التعصب مبعىن اإلجتماع أو الربطة      

 أن التعصب يستطيع أن يعمـى عـني         ٢٤-٢٣ : تعاىل يف سورة الزحروف     
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الناس ويأخذ عقله حىت من شئ فيه هذا األمراض فهو اليستطيع أن ننظر إىل                

  .  ٥٨احلق  

كان ذلك يف اال الروحى، أما يف اال الثقاىف والـسياسى هلـذه                 

والميكـن ان يتناسـى العـامل       . احلملة الالدينية احملمومة فاألمر أشد خطورة       

اإلسالمى يسهولة التعصب واالضطهاد اللذين ميارسها الغرب حنوهم يف هـذا     

اال، وما حيدث االن للمسلمني يف االحتاد السوفييت معروف متاما، فالوجودية         

        ال سواء، فتعصبهم وعنـصريتهم     الغربية واإلحلاد الروسى كالمها يف هذا ا

   . ٥٩الناشئني عن فصل الدين عن الدولة قد استشرى  

.  وكما عرفنا أن تطوير التعصب ليس إىل الفرقة فقد ولكن إيل الدين               

لفرقة املعينة فقد يفضل يف بالد العرب ولكـن         وغري ذلك التعصب الحتدد يف ا       

وحنن جيوز أن له صفة التعـصب اإلجيـايب ألن          . قد ينتشر يف الدولة األخري      
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وبالتعصب يـستطيع   . يتمن ذا التعصب أن جيد اإللتحاد بني املسلمني وغريه          

  .أن يظهر إىل الصلح بني األخر  

  ٤- تعريف نظرية التناص Intertekstualitas) (    

     نظرية التناص )Intertextualitaet  (       على سبيل املثال ميكن أن تكـون

مفيدة بالنسبة للدراسات املقارنة، وذلك ألنّ عالقات التناص ال تنـشأ بـني               

أعمال أدبية تنتمي إىل أدب قومي واحد، بل تتخطى ذلك إىل آداب وثقافات               

قاً من نظريـة التنـاص      ولذا من املمكن إجراء دراسات مقارنة انطال      . متعددة  

حول ظواهر التناص اليت تنتمي إىل آداب خمتلفة، وأن تشكل تلك الدراسات              

  .٦٠ميداناً جديداً من ميادين األدب املقارن  

سـيميو  (كريستيفا يف كتاا    أن املفهوم كان قد أدخل من قبل جوليا             

يف ) التعدديـة (و) احلوارية(ائيل باختني حول    إا تأثرت بأعمال ميخ   ) .طيقيا  
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 ).٢٣٩عـدد   (،  ١٩٦٧منذ نيسان عام    ) نقد(الرواية، اليت عرضت يف جملة        

مصنوع من  ) تناص(وكما قال أيضاً روالن بارت، فإن كل نص هو           تناصية   

القة من الوجود املشترك    هذه الع . نصوص أخرى موجودة فيه مبستويات خمتلفة       

ا هنا أيضاً  ت    وص عديدة، تسمح بقراءة نص واحد، ميكنن      أو نص بني نصني     

، فإن كل   )كنص الحق   (يستطيع هذا النص وحده أن يقرأ       ) باملختلفة(مسيتها    

  .٦١ فيه مبستويات متغرية موجودةمصنوع من نصوص أخرى) تناص(نص هو   

شكلها نص الـذي ورد     التناص هي عبارة عن النصوص والعرب اليت ي           

  .٦٢قبلها ويؤثرها  

  : هو ٦٣األغالب التناص ينقسم إىل قسمني    

١( Manifest Intertectuality  هو أشكال التناص حيث النص األخر الذي 

 .ينشأ يف النص
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٢( Interdiscursivity          هو النص األخر أساس من ترتيب عنصر املختلفة من 

Order of  Discourse.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  



  الباب الثالث

  حتليلهاعرض البيانات و

 أمرؤ القيس التعصبخصائص شعر  -١

  م٥٤٠مرؤ القيس تويف حنو سنة ترمجة أ  - أ

ـ     – والد امرئ القيس     – كان حجر من احلارث      د يف   ملكا على بين أس

فنشأ أمرؤ القيس يف جند أمريا قد ألف التنقل مع نفر من أصـحابه يف               . جند

  .أحياء العرب للهو والصيد

وعجز أبناء حجر عـن     . مث ثار بنو أسد على حجر من احلارث وقتلوه        

وحاول أمرؤ القيس وكـان أصـغر       . األخذ بثأر أبيهم ورد امللك إىل بيتهم      

 مث إنه سافر إىل القطنطينية و طلـب         .إخوته أن حيارب بين أسد فلم يستطيع      

وملا وصـل  . جندة من ملك الروم فلم يعطه ملك الروم جندة فعاد خائبا كثيبا     



يف ( أصيب باحلدري فمات هنالـك      ) يف اسية الصغرى    ( إىل جوار أنقرة    

  .٦٤) م ٥٤٠=  قبل اهلجرة ٥٢شتاء سنة 

 نشأته وحياته  - ب

تتردد يف كتب األدب أمساء خمتلفة المرئ القيس، فيسمى حندجا وعديا           

وملكية، ويكىن بأىب وهب وأىب زيد وأىب احلارث ويلقب بذى القروح وامللك            

دونـه  الضليل، وأشهر ألقابه امرؤ القيس من أصنامهم ىف اجلاهلية كـانو يعب           

أما أمه ففاطمة بنت ربيعة     . وأبوه حجر بن احلارث كما مربنا     . وينتسبون إليه 

ووهم بعض الرواة يف نسبه، فقالوا إنـه امـرؤ       . أخت كليب ومهلهل التغلبني   

القيس بن عمرو الكندى، وإن أمه متلك بنت عمرو بن زبيد بن مذحج مـن               

ه مع اسم هـذا     وهو خلط أوقعهم فيه تشابه امس     . رهط عمرو بن معد يكرب    

  .شاعر، وكان يف اجلاهلية ستة عشر شاعرا كلهم يتسمى باسم امرئ القيس
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وال نعرف سنة مولده، ويظن أنه ولد يف أوائل القرن السادس للمـيالد،             

بني أيدينا أي شئ واضح عن نشأته وكيف أمضى أيامه األوىل يف شـبابه إال               

الكلىب إذ يزعم أن أبـاه      أخبارا تغلب عليها األسطورة، من ذلك مارواه هشام         

أن ال يقيم معه أنفقه من قوله الشعر، وكانت امللوك          ) أقسم(حجرا طرده واىل    

: تأنف من ذلك، فكان يسري يف أحياء العرب ومعه أخالط من شذاذ القبائـل     

من طي وكلب وبكر ابن وائل؛ فإذا صادف غديرا أو روضة أو مضع صـيد               

ىل الصيد، فتصيد مث عاد، فأكل وأكلوا       أقام فذبح ملن معه يف كل يوم وخرج إ        

  .        ٦٥معه، وشرب احلمر، وسقاهم، وغنته قيانه

 حوال اإلجتماعيةاأل  - ت

هـم  و. وأا قبيلة من قحطـان    . أما أمرؤ القيس هو أنه رجل من كندة       

خيتلفون بعض اإلختالف يف نسبها وتفسري امسها ويف أخبار سادا، ولكنـهم            
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ونشأ . ٦٦على كل حال يتفقون على أا قبيلة ميانية، وعلى أن امرأ القيس منها            

أمرؤ القيس يف قبائل عدنان، وكان أبوه ملكا على بىن أسد، وكانت أمه مـن               

ل خاله، فليس غريبا أن يضتطع لغة عدنان ويعدل عـن  بىن تغلب، وكان مهله 

 . ٦٧لغة اليمن

 حوال السياسيةاأل  - ث

أن كندة ارتدت بعد موت النيب، وأن عامل أىب بكر حاصرها يف النجري             

و أنزهلا على حكمه، وقتل منها خلقا كثريا، وأوفد منها طائفة إىل أىب بكر فيها   

 تاب وأناب وأصهر إىل أىب بكر فتزوج أخته أم فـروة            األشعث بن قيس الذي   

وخرج فيما يزعم الرواة إىل سوق اإلبل يف املدينة فاستلل سيفه ومضى يف إبل              

السوق عقرا وحنرا حىت ظن الناس به اجلنون، ولكنه دعا أهل املدينة إىل الطعام              

رسـه،  وأدى إىل أصحاب اإلبل أمواهلم، وكانت هذه ازرة الفاحشة زليمة ع      
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 يف  يف فتح الشأم، وشهد مواقع املسلمني     وحنن نعلم أن هذا الرجل  قد اشترك         

حرب الفرس، وحسن بالؤه يف هذا كله وتوىل عمال لعثمان، وظلهر عليا على             

معاوية، وأكره عليا على قبول التحكيم يف صفني وحنن نعلم أن ابنه حممد بـن               

عتمد زياد حني أعياه أخذ األشعث كان سيدا من سادات الكوفة، عليه وحده ا      

وحنن نعلم أن قصة حجر بن عدى هذا وقتل معاوية          . حجر بن عدى الكندى   

إياه يف نفر من أصحابه قد تركت يف نفوس املسلمني عامة واملنيني خاصة أثـر              

قويا عميقا مثل هذا الرجل يف صورة الشهيد مث حنن نعلم أن حفيد األشعث بن               

 األشعث قد ثار باحلجاج، وخلـع عبـد         قيس وهو عبد الرمحن بن حممد بن      

امللك، وعرض ملك ال مروان للزوال، سببا يف إراقه دماء املسلمني من أهـل              

العراق والشأم، وكان الذين قتلوا يف حروبه حيصون فيبلغون عشرات االالف،           

مث ازم فلجأ إىل ملك الترك، مث أعاد الكرة فتنقل يف مدن فارس، مث اسـتيأس                

لترك، مث غدر به هذا امللك فأسلمه إىل عامل احلجاج، مث قتـل             فعاد إىل ملك ا   



نفسه يف طريقة إىل العراق، مث احتز رأسه وطوف بـه يف العـراق والـشأم                

 .  ٦٨ومصر

 حوال الثقافةاأل  - ج

منذ صغري أمرؤ القيس يعيش يف ناجد يف األسرة شريف الذي حيـب أن              

العادة هذا شعراء هو يلعب احلب، سكران، ويتنـاس         أما  . يتمتع بدون حساب  

 . ٦٩واجبته كالولد امللك الذي البد أن حماسبة وتدريب ليزعم قومه

 حوال الدينيةاأل  - ح

ساطري واألحاديث مل تشع بني الناس إال       أن نالحظ أن الكثرة من هذه األ      

يف عصر متأخر، يف عصر الرواة املدونني والصاصني، فأكرب الظـن إذن أـا              

وأكرب الظن أن الذي    . نشأت يف هذا العصر ومل تورث عن العصر اجلاهلى حقا         

أنشأ هذه القصة ومنامها إمنا هو هذا املكان الذي اتلته قبيلة كنـدة يف احليـاة                

                                                 
 ١٩٨-١٩٧نفس املراجع،    68
69 Yunus Ali Al Muhdar dan H.Bey Arifin,Sejarah Kesusastraan Arab (Surabaya : PT Bina Ilmu, 

1983), 44. 



، منذ متت للنىب السيطرة على البالد العربية إىل أواخر القـرن األول             اإلسالمية

أفتظن أن أسرة كهذه األسرة الكندية ترتل هـذه املرتلـة يف احليـاة              . للهجرة

 . ٧٠اإلسالمية، وتؤثر هذه االثار يف تاريخ املسلمني

 مؤلفاته ومميزاته  - خ

  :رؤ القيس منها مأما إنتاج كبري إل

 ديوانه -١

أما ديوان أمرؤ القيس السابعة والعـشرون الـذي ينقـسم يف            

  :القصيدة منها 

للـشنتمري  ) دواوين الشعراء الستة  (القصيدة األوىل     - أ

بباريس )  De Slane ( وهو أول من طبعة دى سالن 

  .١٨٣٧سنة 
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 )أال عم صباحا أيها الطل الباىل(القصيدة الثانية   -  ب

 )خلبلي مراىب على أم جندب(لصيدة الثالثة ا  -  ت

 )مسالك شوق بعد ما كان أقصرا(القصيدة الرابعة   -  ث

 )أعىن على برق أراه وميض(القصيدة اخلامسة   - ج

 )غشيت ديار احلى بالبكرات(القصيدة السادسة   - ح

 )أال إن قوما كنم أمس دوم(القصيدة السابعة   - خ

 ) أبصرته فشجاىنملن طلل(القصيدة الثامنة   - د

 )قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان(القصيدة التاسعة   - ذ

 )دع عنك با صيح يف حجراته(القصيدة العاشرة   -  ر

 )أرانا موضعني ألمر غيب(القصيدة احلادية عشرة   -  ز

أماوى هل ىل عنـدكم مـن       (القصيدة الثانية عشرة      -  س

 )معرس



 ) القدمي بعسعساأملا على الربع(القصيدة الثالثة عشرة   -  ش

 )لعمرك ما قلىب إىل أهله حبر(القصيدة الرابعة عشرة   -  ص

 )ملن الديار غشيها بسحام(القصيدة اخلامسة عشرة   -  ض

 )يا دار ماوية باحلائل(القصيدة السادسة عشرة   -  ط

 )رب رام من بىن ثعل(القصيدة السابعة عشرة   -  ظ

 )وهةيا هند ال تنكحى ب(القصيدة الثامنة عشرة   -  ع

 )أال قبح اهللا الرباجم كلها(القصيدة التاسعة عشرة   -  غ

 ) إن بىن عوف ابتنوا حسبا(القصيدة العشرون   -  ف

واهللا ال يذهب شـيخى     (القصيدة احلادية والعشرون      -  ق

 )باطال

 )أال إال تكن إبل فمعزي(القصيدة الثانية والعشرون   -  ك

 ) د إثر قومأال يا هلف هن(القصيدة الثالثة والعشرون   -  ل



 القصيدة الرابعة والعشرون الىت ميدح فيها املعلى الطائ  - م

القصيدة اخلامسة والعـشرون والقـصيدة الـسادسة          -  ن

 والعشرون مها مما نظمه يف أثناء مطاردة املنذر له

  .٧١)دمية هطالء فيها وطف(القصيدة السابعة العشرون   - +

  شعره -٢

أما القسم األول   :  شعر أمرؤ القيس إىل قسمني منها        أما ينقسم 

أال عم صباحا أيهـا     (فال يعدو املعلقة، واملطولة الثانية يف ديوانه        

ومها مجيعا مما رواه األصمعى واملفضل الضيب وأبـو         ) الطل الباىل 

 .٧٢عبيدة كما يتبني من خترجيهما يف طبعة الديوان بدار املعارف

  خصائص شعر التعصب له  - د

  :ألمرؤ القيس كما يلي  أما خصائص شعر التعصب
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 أن شعر التعصب أمرؤ القيس القوي الذي كان قائما بني قبائـل             )١

 :         مثل . ٧٣العرب وأحيائهم يف الكوفة والبصرة

  ويعدو علي املرء ما يأمتر*      أحار ابن عمرو كأين مخر

  اليدعي القـوم أين أفـر*        أبيك ابنة العامـري فال و

  وكندة حويل مجيعا صرب*      متيم بن مـر وأشياعـها 

  حنرقت األرض واليوم قر*      إذا ركبوا احليل واستلئموا 

وكان تأثريها  . قد يؤثر شعر التعصب أمرؤ القيس باألدب اليونانية        )٢

 :مثل . ٧٤قويا باقيا

  :مرؤ القيس وهو بأرض الروم ال أوق

  وأبلغ ذلك احلي اجلديـدا*      أال أبنغ بين حجر بن عمرو

  بعيدا من دياركـم بعـيدا*      بأين قد هلكت بأرض قـوم
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مرؤ القيس، يف توجهه إىل قيصر ملك الروم مستنجذا به على           وقال أ 

  :رد ملكه إليه، واالنتقام من بين أسد 

  وحلت سليمى بطن قو فعرفوا*    قصرامسابك شوق بعد ما كان أ

 جماورة غان واحلي يعـمرو*    كنانية بانت ويف الصدر ودهـا

يتحدث شعر التعصب عن القبائل العربية يف اإلسـالم، وحـني            )٣

أرادت كل قبيلة وكل حي أن تزعم لنفسها من الشرف والفـضل      

 :مثل . ٧٥أعظم حظ ممكن

  :ري من بين سالمان بن ثعل وقال ميدح ابين زه

  ثقاال إذا ما استقبلتها صـعودها*   أرى إبلي واحلمد هللا أصبحت   

 معاشيب حىت ضاق عنها جلودها*   رعت حبيال ابين زهري كليهما     
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بعض من شعر التعصب أمرؤ القيس يصور عن احلضارة اليونانيـة            )٤

. ٧٦س فيهبل مل يصف القصر ومل يذكره، مل يصف كنيسة من كنائ 

 :مثل 

  لقلت املوت حق ال خلودا*      ولو أين هلكت  بأرض قومي

  وأجدر باملنيـة أن تقـودا*      اعاـج ملك قيصر كل يـوم

 وال شاف فيسند أو يعـودا*      بأرض الروم ال نسب قريب

. ٧٧اللغة يف شعر التعصب أمرؤ القيس يؤثر بالغة عدنان ولغة قريش           )٥

 :مثل 

  أال انعم صباحا أيها الطلل الباىل *  قفا نبك من ذكري حبيب ومرتل

  :مثل  .من شعر التعصب أمرؤ القيس يذكر إسم القبيلة مبشرة )٦

  :وقال ميدح بين ثعل؛ وقد نزل م يف ديار طيئ، فأكرموه ومحوه 

                                                 
 ٢٠١نفس املرجع،   76
 ٢٠٣س املرجع،نف  77



  اجلبلأالحبذا قوم حيلون ب*   واثعال وأين مين بين ثعل       

  ضيعة الدخللون اذ غدروا*     إن بين عوف ابتنوا حسبا

 ومل يضع باملغيب إذ نصروا*      أدوا إىل جارهم خفارته

أكثر من مدح شعر التعصب أمرؤ القيس يدل علـى األمـراء أو              )٧

 :مثل . اخلليفة من كل القبيلة

  إن الكرمي للكرمي حمل *   أحللت رحلي يف بين ثعل   

  جار وأوفاهم أبا حنبل*   اس كلهم    فوجدت خري الن

  :وقال ميدح طريف بن مالك؛ وقد أكرمه وأحسن إليه 

  طريف بن مال ليلة اجلوع واحلصر*  لنعم الفىت تعشو إىل ضوء ناره  

 تالوذ من صوت املبسني بالشجـر*  إذا البازل الكوماء راحت عشية  

 :مثل . أمرؤ القيس ليس له شعر الوطنية )٨

  أفبعد كندة متدحن قبيـال*      مة حل شعرك مدحهقالت فطي



  لسميدع أكرم بذلك جنيـال*    وهم الكرام بنو اخلضارمة العلى

 

 أمحد شوقي التعصبخصائص شعر  -٢

 )هـ١٣٥١-١٢٨٥م و ١٩٣٢-١٨٦٨(ترمجة أمحد شوقى   - أ

ولد أمحد شوقى يف القاهرة وقد امتزجت يف دمه عناصر ثالثـة هـى              

ويف الرابعة من عمره أحلق مبكتب الشيخ الصاحل،        . واليونانيةالعربية والتركية   

مث تعلم يف املدارس االبتدائية و الثانوية، مث أحلق مبدرسة احلقوق على صـغر              

سنة، وبعد أن قضى فيها عامني أدخل قسم الترمجة، وقد أرسله احلديو توفيق             

نم أمحـد   إىل فرنسة على نفقته اخلاصة ليتم دراسة احلقوق واألداب، فـاغت          

شوقى الفرصة ليقوم برحلة إىل إنكلترة و اجلزائر، وملا عاد إىل مـصر اختـذ               

وعندما نشبت احلرب العاملية األوىل وخلـع       . األمري عباس حلمى شاعرا له    

وملـا  . عباس عن عرش مصر نفى شاعره فاختار برشلونة من إسبانية مقرا له           



عره واحتـك   مخدت نريان احلرب عاد أمحد شوقى إىل مصر وتفـرغ لـش           

 .  ١٩٣٢٧٨بالشعب فتحس االمه واماله، وقد توىف سنة 

 نشأته وحياته  -  ب

ينتهى نسبه  . هو أمحد شوقى بك، ابن على بك، ابن أمحد شوقى بك          

وفيه عرق من الكرجية    .  ابيه، وإىل االتراك من جهة امه      إىل االكراد من جهة   

ولد يف القاهرة زمن امساعيـل،      . جبدته البيه، وعرق من اليونانية جبدته المه      

وكان ابوه مبذرا اتلف ما عنده، فكفلته منزار جدته لوالدته، وهو يف املهـد،       

  .٧٩وكانت من وصائف دار االمارة

كفلته جدتـه   . ١٨٦٨ولد أمحد بن على أمحد شوقى يف القاهرة سنة          

ألمه وهي من وصيفات القصر يف عهد امساعيل، فنشأ يف ظل البيت املالك،             
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وما بلغ الرابعة من سنيه حىت دخل املدرسة، وتدرج يف العلوم مظهرا تفوقـا              

  .بدأ دراسة احلقوق وهو يف اخلامسة عشرة من عمره. أقرانهعلى 

 ويف تلك األثناء أنشئ يف مكتب احلقوق قسم الترمجة فانتسب إليـه            

شوقى وخترج فيه باجازة واتقان للغة الفرنسية، مما حدا اخلديوا توفيقـا إىل             

فأقام اربع سـنوات بـني      . ارساله يف بعثه لتعلم احلقوق واألداب يف فرنسة       

بليه وباريس حيث احرز اجازة احلقوق واتصل باملدنية الغربيـة واألداب           مون

 . ٨٠الفرنسية، خاصة بكتب فيكتور هوغو وموسيه والفونتني، وتأثرا

 حوال اإلجتماعيةاأل  -  ت

 مهيئة له كل سبب كي      ١٨٦٩ أهدت زنة الشعر شوقي إىل مصر سنة      

يتألق جنمه، وكان أول ما هيأت له من ذلك مرياث أبوه، إذ ورث عن أبيـه         

: الدم العريب والكردي والشركى، وورث عن أمه الدم التركـى واليونـاىن             
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أصول مخسة مبا لكل منها من خصائص متميزة اجتمعت يف زهرة واحـدة             

  .لتعبق وتفوح بشذى عطر

 املتنوع من اصوله هيأت له ربة الشعر بيئة مترفـة           وجيانب هذا املرياث  

: تقلب يف أعطافها منذ نعومة أظفاره، فقد كان جده ألبيه الذي  مسى بامسه             

أمحد شوقي أمينا للجمارك املصرية، وتويف عن ثروة واسعة عاش يف ظالهلـا             

أما جده ألمه أمحد حليم النجدة ىل فوفد على مـصر مـن             . هو وأبوه على  

عهد حممد على، وقربة ابنه أبراهيم منه، وزوجه من يونانية سباها           األناضول ل 

يف حربه لبالد املورة، واختاره احلديوى إمساعيل وكيال حلاصته، وملا تـويف            

أجرى راتبه على زوجته متراز، وكان هلا يف القصر مكانة أثرية، وهي الـيت              

  . ٨١كفلت شوقي وقامت على تنشئته وتربيته
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 حوال السياسيةاأل  -  ث

 ليعمل يف القـصر رئيـسا للقلـم         ١٨٩١عاد شوقي إىل مصر يف سنة       

 وكان ذلك جناية كربى على عبقرية الـشعرية، إذ          ١٩١٤اإلفرجني حىت سنة    

اثقلته قيود عمله الرمسى، ومل يعد يعيش لنفسه وفنه إال قليال، إمنـا يعـسش               

ن مناسبة، وكان حريا به أن يعيش       لصاحبه القصر وأعياده وكل ما حيف به م       

بعيدا عن القصر وراتبه وأعبائه وقيوده الغليظة، وخاصة أنه تزوج من سـيدة             

ثرية ثراء واسعا كفل له طيب العيش ونعيم احلياة حىت األنفاس األخرية مـن              

وكانت سـيدة فاضـلة،     . ورزق منها بابنته أمينة وابنيه على وحسني      . عمره

ائما كى جنمع له كل أسباب الراحة، حىت يفرغ ملا          فعملت كل ما يف وسعها د     

  .تفيض عليه ربة شعره

 وأعلنت احلرب العاملية األوىل يف هذا القرن، وكان عباس غائبا بتركيا،           

فحال اإلجنليز بيئة وبني مصر، وأقام عليها السلطان حسني كامـل، وأعلنـوا             



مع حقائبه كمـا    وجي. األحكام العرفية، وكموا األفواه وخنقوا احلريات خنقا      

جيمع أفراد أسراته ويرحتل عن وطنه إىل منفاه باألندلس، ويظل طوال احلـرب             

جيوس خالل ديارها ممعنا يف قراءة تاريخ العرب وتاريخ دولتهم الداثرة يف تلك             

االفاق، مسرحا الطرف يف قصر احلمراء بغرنطة وغريه من االثار العربية الباقية            

يف قرارة نفسه ماسال على لسانه شعرا رائعـا         واستسر من ذلك    . على الدهر 

مذيبا يف تضاعيفه حنينة إىل مصر مقارنا بني حاضرها القائم وماضيها املشرق            

  .ايد

ووضعت احلرب أوزاؤها وعاد إىل وطنه يف أعقاب ثورته األويل سـنة            

 فرأى دماء أبنائه الطاهرة وراقة على ثراه، كما رأى أبـواب القـصر              ١٩١٩

ونه، وفرحت ربة شعره وصفقت جبناحيها القويني طربـا، فـإن           مغلقة من د  



شاعرها لن يعود رهني سجنه القدمي، فقد ردت إليه حريته وأحس كأن قلـب     

 .    ٨٢الشعب خيفق يف ضمريه، وسرعان ما اضطربت العواطف الوطنية يف نفسه

 حوال الثقافةاأل  - ج

ة فاذا به يتأثر بالبحتري واملتـنيب وابـن         هو مزيج من العربية والفرنسي    

زيدون ومن اليهم من العرب، كما يتأثر بكورنيل يف مسرحياته، وبالفونتني           

 .٨٣يف أساطريه، وبفكتور هوغو يف تارخيه

 حوال الدينيةاأل  - ح

 إىل القصر منه إىل الطول، وكان ممتلئـا مـستدير           وقد كان شوقي أميل   

. الرأس مرتفع اجلبهة كث احلاجبني وسيم الطلعة، يف عينيه اخـتالج وتـألق            

وكان يفعل يف شبابه على متع احلياة ناهال منها شرابا صـافيا ال يف بـاريس                

وحدها اليت تغىن يذكر ياته فيها داره يف ضاحية املطرية اليت كان يسكنها قبل              
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وهو يريد أبا نواس املعروف بلهوه ومخرياتـه،        " كرمة ابن هانئ  "نفى باسم   امل

على أنه منذ هذا الدور مـن       . ولذلك اثار واضحة يف بواكري شعره أيام شبابه       

حياته يصدر عن إميان عميق باإلسالم وصاحبه صلى اهللا عليه وسـلم، وقـد              

 .٨٤حملبةأشربت روحه تعاليمه وما يشيع  فيها من تسامح ودعوة إىل ا

 مؤلفاته ومميزاته  - خ

  :من اهم اثاره . لشوقى انتاج كثري يف الشعر والنثر

 .ديوان شعر يقع يف اربعة جملدات : الشوقيات -١

، يف التاريخ والسياية و     ١٩٢٥اجلزء األول نشر سنة       -  أ

  .االجتماعية

ل، ، يف الوصف والغـز    ١٩٣٠اجلزء الثاين نشر سنة       -  ب

 .ومتفرقات يف التاريخ والسياسة
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 وهو خمصص ١٩٣٦اجلزء الثالث نشر بعد موته سنة   -  ت

 .للمراثي

 ويتضمن قـصائد يف     ١٩٤٣اجلزء الرابع نشر سنة       -  ث

سياسة، اجتماع، حكايات، ديـوان     ( اغراض خمتلفة   

  ...). االطفال، شعر الصبا، اخلصوصيات

  :روايات متثيلية -٢

ــوبترة   ــصر كلي ــز  -١٩٦٩ م ــى، وقمبي ــون ليل                   جمن

 )Qambez( وكلها  ١٩٣٢ عنترة، وعلي بك الكبري      -١٩٣١ 

 .  وهي رواية نثرية١٩٢٢أمرية االندلس . شعرية

جمموعة مقاالت اجتماعية فيها الكثري مـن        : أسواق الذهب  -٣

 .السجع والتكلف



 معظمه اراجيـز    ١٩٣٣سنة   : دول العرب وعظماء االسالم    -٤

 .٨٥ يف تاريخ االسالم وعظمائهتبحث

 خصائص شعر التعصب له  - د

  :أما خصائص شعر التعصب ألمحد شوقي كما يلي 

 :مثل .  أن أثر شوقي يف النهضة الشعرية يف البالد أو الشعب )١

  وهذي الضجة الكربى عالما*        إالم  اخللف بينكم إالما

  وتبدون العداوة ، واخلصاما*       وفيم يكيد بعضكم لبعض

  !على حال ، وال السودان داما*  وأين الفوز؟ ال مصر استقرت  

 أن شعر شوقي يتحدث عن أعماق احلياة املصرية، والروح العربية،           )٢

 :مثل . ٨٦واحلضارة الشرقية يف عصره

  تؤذى يف نسلها  وتساء*     وإذا مصر خري شاة لراعي السوء
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  ونفوس  الرجال فهي إماء*       قد أذل الرجال فهي عبيد

 وشقاء جيد منه شقـاء*       نكد خالد وبؤس مقيم

شعر شوقي بوقا للحرية، داعيا إىل العلم، وصوتا للمعاىن الوطنيـة            )٣

فترة العصبة من فتـرات     اليت كانت حبيش ا النفوس يف هذه ال       

 :مثل . ٨٧الكفاح القومي

  يد سلفت ودين مستحق*     ولألوطان يف دم كل حر

 بكل يد مضرجة يدق*      وللحرية  احلمراء بابـ

من بعض شعر شوقي يتحدث عن حضارة العرب أو الغرب كمثل            )٤

يف كاملة األخرى أن    .  ٨٨يف روما، باريس، دمشق، وغري ذلك     

 :مثل . شعر التعصب شوقي إىل البالد أو الوطنية

  عصابة خرجوا وشقوا: يقول *      إذا ما جاءه طالب حـق
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  وتعلـم أنه نـور وحـق *        دم الثوار تعرفه فرنسا

 دون قومهـم ليبقـواوزالوا *        بالد مات فتيتها لتحيا

 :مثل . قد يؤثر شعر شوقي باحلضارة العرب والغرب )٥

  مثلما ينصر احلسام احلسام*    تستميح اإلمام نصرا ملصر

  بك يا حامي احلمى استعصام*    فاملصر وأنت باحلب أدى

  وارفع الصوت إا األهرام*    فارفع الصوت إا هي مصر

 بالذي أرتك زمامفلها *    وارع مصرا ومل تزل خري راع

املدح شوقي كثري فمن االمراء العلويني ، مـن اخلالفـاء ، مـن               )٦

 :مثل  .٨٩فرنسة ، وانكلترة:الرؤساء والزعماء ، من الدول 

  مثلما ينصر احلسام احلسام*    تستميح اإلمام نصرا ملصر

 مى استعصامبك يا حامي احل*    فاملصر وأنت باحلب أدى
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أكثر من شعر التعصب شوقي إذا يتحدث عن الوطنية هو يـذكر             )٧

 :مثل  .إسم البالد مبشرة

  من فلسطينة إىل بغدانه*       ياعكظا تألق الشرق فيـه

  مثلها للكالم يوم رهانة*         إمنا أنت حلية مل ختـر

المبا ِمن سدى صرأرق ب    *معدال و كَفكَفدمشق يا ي  

ةُوعِذرِة مراعاللُ*     والقَوايف اليزِء جن الرصٍف يدق عو 

شوقي له شعر الوطنية أو الشعور القومي الذي يعترب عـن الـبالد     )٨

 :مثل  .العربية

  ويكبت من وجد ومن إشك*      وطين أسفت عليك يف عبد املال

  مشاء راوية من األخر*        ال عد ىل حىت أراك بأمة

  نازعتين اليه يف اخللد نفسى*      ت باخللد عنهوطين ، لو شغل

  شخصه ساعة ، ومل خيل حسي*      شهد اهللا، مل يغب عن جفوين



  كأين قد لقيت بك الشبابا*       ويا وطين لقيت بعد يأس

 عليه أقابل احلتم اابا*       ولو اين دعيت لكنت ديين

والبيـان  اللغة يف شعر التعصب شوقي منها يستعمل من البـديع            )٩

وينقـل  . والصور اخليفة السقيمة والتراكيب املمجة املسهجنة     

متيـز  وأسلوبه الـشعر    .٩٠بعض املعاىن الغربية إىل الشعر العرىب     

شعر شوقي مبوسيقاه اخلاصة واليت يشعر ا املتلقي يف اللفظـة           

 :مثل  .٩١الوزن والقافية والتركيب كما يف

  والدانـي مأتٍم يف قاصيهما *      علَيك ينتِحباِن ِرقاِناملَـش

  رضـواِن وِمن خلٍد ِمن اللَِه   يف *    مجاِهٍد  أَجر اِإلسالِم خاِدم يا

  احلرمان وروع الزائرين  يف  *  اَألسى مشى ِإىل اِحلجاِز نعيت لَما

  اَألعالِم والقُـضباِن  منكوسةُ  *    رباهما ِحيالَ ىالكُرب الِسـكَّةُ
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 أمحد شوقياإلختالف واملساوة بني الشعر أمر القيس والشعر  -٣

 أمرؤ القيس وأمحد شوقيشعر شعر التعصب بني أما اإلختالف 

 :     كما يلي 

  

 محد شوقياإلختالف بني شعر إمرؤ القيس وأ

 أمحد شوقي أمرؤ القيس

تعصب أمرؤ القيس شعر ال )١

القوي الذي كان قائما بني قبائل 

 العرب

  :شعر 

ويعـدو  *    أحار ابن عمرو كأين مخر          

أثر شوقي يف النهضة الشعرية يف   )١

 البالد أو الشعب

  

  :شعر 

*     إالم اخللف بينكم ، إالم ؟       



  علي املرء ما يأمتر

اليدعي *    فال وأبيك ابنة العامري               

  القوم أين أفر

وكنـدة  *    متيم بن مر وأشياعها                   

  حويل مجيعا صرب

حنرقت *    إذا ركبوا احليل واستلئموا           

  األرض واليوم قر

 هذا شعر يتحدث أن يف كل :حتليل 

يف . القبيلة هلا األمراء أو الوعماء املشهورة

  هذا شعر أيضا قد يذكر مثله 

يتحدث شعر التعصب عن  )٢

  وهذي الضجةالكربى عالم ؟

*     ارا      شببتم بينكم يف القطر ن

  على حمتله كانت سالما

*     وأين الفوز ، ال مصر استقرت 

  !على حال ، وال السودان داما ؟

هذا شعر يتحدث عن الشعب : حتليل 

الذي يبحث إىل الفوز أو احلرية يف 

بالده ألن ليس يف العرب فحسب بل يف 

  العامل

  

شعر شوقي يتحدث عن أعماق   )٢



 القبائل العربية يف اإلسالم

  

  :شعر 

وقال ميدح ابين زهري من بين سالمان بن        

  :ثعل 

*  أرى إبلــي واحلمــد هللا أصــبحت    

  ثقاال إذا ما استقبلتها صعودها

*     رعت حبيال ابين زهري كليهما  

  معاشيب حىت ضاق عنها جلودها

هذا شعر ميدح على ابين زهري  :حتليل 

الذي بإذن اهللا هو يرتفع درجته يف 

العربية، احلياة املصرية، والروح 

 واحلضارة الشرقية يف عصره

  :شعر 

*   وإذا مصرخري شاة لراعي السوء  

  تؤذى يف نسلها  وتساء

*   قد أذل الرجال فهي عبيد           

  ونفوس  الرجال فهي إماء

*   نكد خالد وبؤس مقيم               

  وشقاء جيد منه شقاء

هذا شعر يتحدث إذا مصر خري : حتليل 

 الرجل الذي يذله وهو من غريه فجاء



  مستقبل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عبيد

شعر شوقي بوقا للحرية، داعيا   )٣

 إىل العلم، وصوتا للمعاىن الوطنية

  :شعر 

يد *   ولألوطان يف دم كل حر  

  سلفت ودين مستحق

بكل يد *  وللحرية  احلمراء بابـ    

  مضرجة يدق

يف هذا شعر يبني شوقي أن كل : حتليل 

 وأما الوطن أو البالد حيتاج على احلرية ،

هذا . تلك احلرية حتتاج من كل الناس



  

 

بعض من شعر التعصب أمرؤ  )٣

 عن احلضارة ورالقيس يص

 اليونانية

  :شعر 

  :لقيس وهو بأرض الروم وقال امرؤ ا

وأبلغ *    أال أبنغ بين حجر بن عمرو           

  ذلك احلي اجلديدا

بعيدا *    بأين قد هلكت بأرض قوم     

  من دياركم بعيدا

  

وللحرية  احلمراء " يدل يف شعر األخر 

 "بكل يد مضرجة يدق*  بابـ    

 من بعض شعر شوقي يتحدث  )٤

 عن حضارة العرب أو الغرب

  :شعر 

: يقول  *    إذا ما جاءه طالب حق        

  عصابة خرجوا وشقوا

وتعلم *    دم الثوار تعرفه فرنسا       

  ور وحقأنه ن

وزالـوا  *    بالد مات فتيتها لتحيا         

  دون قومهم ليبقوا



  

  

هذا شعر يتحدث عن بىن حجر  :حتليل 

بن عمرو الذي قد يبلغ احلياة اجلديدة 

  على األرض قومهم

  

  

  :شعر 

قيـصر  وقال امرؤ القيس، يف توجهه إىل       

ملك الروم مستنجذا به على رد ملكـه        

  :إليه، واالنتقام من بين أسد 

*    وحررت الشعوب على قناها 

  فكيف على قناها تسترق

شوقي من  يف هذا شعر يبني: حتليل 

البالد يعىن فرنسا هناك كان نور  احد

وحق ولو ليس كان قوميهم ألم قد 

ولكن هو . ميوت وهو البالد مات

  مازلوا احلياء

  

  

  

  



*    مسابك شوق بعد ما كـان أقـصرا             

  وحلت سليمى بطن قو فعرفوا

*    كنانية بانـت ويف الـصدر ودهـا               

  جماورة غان واحلي يعمروا

هذا شعر يتحدث عن امرؤ القيس : حتليل 

الذي يشوق على السالم بعد يقصر مبلك 

 الروم

 املدح شعر التعصب أمرؤ القيس  )٤

يدل على األمراء أو اخلليفة من 

  كل القبيلة

  :شعر 

  

  

  

  

  

  

 

  البالد  املدح شوقي إيل الدول أو )٥

  :شعر 

*  تستميح اإلمام نصرا ملصر        

  مثلما ينصر احلسام احلسام



إن الكرمي  *   أحللت رحلي يف بين ثعل          

  للكرمي حمل 

جـار  *   فوجدت خري الناس كلهم           

  وأوفاهم أبا حنبل

هذا شعر يبني عن بين ثعل، هم  :حتليل 

ما وأ. القبيلة الكرمي يف كل حال ومشهورة

  قوميهم هم خري الناس يف القبيلتهم

  :شعر 

طريف *  لنعم الفىت تعشو إىل ضوء ناره         

  بن مال ليلة اجلوع واحلصر

تالوذ *  إذا البازل الكوماء راحت عشية        

بك *  فاملصر وأنت باحلب أدى         

  يا حامي احلمى استعصام

هذا شعر يبني عن اإلمام أو : حتليل 

األمراء الذي يفوز على املصر و هو قد 

  حيمى به

  

  

  :شعر 

*  الصوت إا هي مصر     فارفع 

  وارفع الصوت إا األهرام

فلها *  وارع مصرا ومل تزل خري راع  



  من صوت املبسني بالشجر

هذا شعر يبني عن اخلليفة طريف : حتليل 

بن مالك الذي يصور كالنور ألنه أحسنه 

 وكرمه على قومه

شعر التعصب أمرؤ القيس يذكر  )٥

 إسم القبيلة مبشرة

  :شعر 

أالحبذا *   واثعال وأين مين بين ثعل   

  قوم حيلون باجلبل

  

  

  بالذي أرتك زمام

هذا شعر يبني عن مصر الذي له : حتليل 

األهرام فيه كان زمام وهم يصور 

 كاخلري الناس

شعر التعصب شوقي يذكر إسم   )٦

 البالد مبشرة

  :شعر 

من     *       ياعكظا تألق الشرق فيه

  فلسطينة إىل بغدانه

مثلها *     إمنا أنت حلية مل ختر      

  للكالم يوم رهانة



هذا شعر يتحدث عن احد القبيلة  :حتليل 

  العرب يعىن بين ثعل الذي يعيش يف اجلبل

  

  

  

  :شعر 

ضـيعة  *   إن بين عوف ابتنوا حـسبا           

  الدخللون اذ غدروا

ومل يضع *   رهم خفارته     أدوا إىل جا

  باملغيب إذ نصروا

هذا شعر يتحدث عن بين عوف  :حتليل 

هذا شعر يتحدث عن احد : حتليل 

األسواق يف العرب يعىن سوق عكظا 

الذي فيه كان الشعوب األخر يعىن 

ومها قد يزين القبيلة . فلسطني و بغداد

  العرب فيه 

  :شعر 

ودمع    *    سالم من صلبا بردى أرق 

  ال يكفكف يا دمشق

حالل *    ومعذرة  الرياعة  والقوايف   

   عن وصف يدق الرزء

شعر حتدث عن الدولة  هذا :حتليل 



 اخليانة عنه النبيل وقد خيفض صفة

  أمرؤ القيس ليس له شعر الوطنية )٦

  

  :شعر 

*    قالت فطيمة حـل شـعرك مدحـه             

  أفبعد كندة متدحن قبيال

*   وهم الكرام بنو اخلضارمةالعلى

  لسميدع أكرم بذلك جنيال

هذا شعر يتحدث عن مدح إىل  :حتليل 

القبيلة كندة الذين يعرفون كالقوم الكرمي 

  هم له خماضر يف بالد العرب

 دمشق الذي ميدح بسالمه

شعر الوطنية شوقي يعترب عن   )٧

 البالد العرب 

  :شعر 

*    وطين أسفت عليك يف عبد املال   

  ويكبت من وجد ومن إشك

  

  

 هذا شعر يصور شوقي إىل يف: حتليل 

  وطنه باشك من الذي قد جيد منه

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :شعر 

*    وطين ، لو شغلت باخللد عنه  

  نازعتين اليه يف اخللد نفسى

هذا شعر يتحدث عن الوطنية : حتليل 

حيث شوقي قد يشتغله من الفكره 

ولكن ذات اليوم حينما منازعة هو يريد 

  أن يرجيع إليه

  :شعر 

كأين *     أس  ويا وطين لقيت بعد ي

  قد لقيت بك الشبابا

هذا شعر يصور شوقي قد : حتليل 



  

  

 

ييئسو بعد يرجع إىل وطنه ألنه كأن 

 شوقي قد يلقي بشباب جديدا

  

  أمحد شوقياملساوة يف الشعر أمرؤ القيس والشعر  )١

  :د شوقي كما يلي أما املساوة شعر التعصب بني أمرؤ القيس وأمح

  

 أمحد شوقيس و شعر أمرؤ القياملساوة بني

 أمحد شوقي أمرؤ القيس

  هو أمري شعراء يف عصره) ١

 إيل األمراء أو اخلالفاء له مدح) ٢

  هو أمري شعراء يف عصره) ١

 له مدح إيل األمراء أو اخلالفاء) ٢



  :شعر 

   :يف مدح طريف بن مالك

*  لنعم الفىت تعشو إىل ضـوء نـاره           

  طريف بن مال ليلة اجلوع واحلصر

هذا شعر يتحدث عن طريف : حتليل 

بن مالك الذي يعيش يف عصوره ويظن 

    الذي حيمل إىل النور أو السالمكاألمراء

  :شعر 

ألثنيت *   أحنظل لو حاميتم وصربمت       

  خريا صاحلا وألرضان

هم    *أال إن قوما كنتم أمس دوم 

  :شعر 

إليك *  الرسول...سالم اهللا ! أبا عزيز 

  وال برد... حتمل تسليمي 

  

هذا شعر يعىن شعر مدح الذي : حتليل 

يدل على أبا عزيز حيث يظن حتمل إىل 

  السالم على قومه

  :شعر 

   :عمر بن اخلطاب يف مدح

*        عمر أنت بيد أنك ظل     

  للربايا  وعصمة  وسالم



  استفذوا جاراتكم ال غدران

  

هذا شعر يتحدث عن القوم : حتليل 

  الصاحل والصرب

 

توج *       ىت   ما تتوجت باخلالفة ح

  البائسون  وأليتام

هذا شعر يتحدث عن اخلليفة : حتليل 

عمر بن اخلطاب الذي ال يريد أن يعصم 

  إىل اهللا و هو الرجل حيمل على السالم

  :شعر 

  :يف مدح عبد احلميد

*      فأحييت ميتا دارس غابرا      

  كأنك فيما جئت عيسى املقرب

ميد هذا مدح يدل على عبد احل: حتليل 

  حيث حينما جيئ كأنه قريب منا



  :شعر 

وهات *  فعجل يا ابن إمساعيل عجل 

  النور ، واهد احلائرينا

من * هو املصباح ، فأت به وأخرج 

     الكهف ، السواد الغافلينا

هذا شعر عن مدح إىل ابن : حتليل 

إمساعيل الذي كأنه حيمل علي الدليل 

 والنور

  

  

  

 



 محد شوقيأأثر الشعر أمر القيس يف  -٤

 :أمحد شوقي كما يليأما أثر الشعر أمر القيس يف الشعر   

 املوضوع )١

 أمحد شوقي أمرؤ القيس

أما املوضوع يف شعر التعصب أمرؤ القيس       

  :هو عن القبائل العربية كما هذا شعر 

  * أحللت رحلي يف بين ثعل   

   إن الكرمي للكرمي حمل

أما املوضوع يف شعر التعصب أمحـد       

 البالد أو الشعب كما هذا      شوقي إيل 

  :شعر 

المـبا  ِمـن  سدى  صـرأرق         ب   *

معدال و كَفكَفدمشق يا ي 

  

أما أمرؤ  . من هنا حنن نستطيع أن نالخص عن مظاهر التعصب من كل شعراء           

القيس ينظر التعصب علي القبيلة فحسب يفضل قبائل العربية وهو له احنراف علـى              



هو ليس يفهم التعصب علي فرقـة أو        .  ينظر التعصب وسيع   وأما أمحد شوقي  . الفرقة

القبيلة فحسب ولكن أكرب منه يعىن التعصب إىل الوطنية و فوق ذلك علـى الـبالد                

 .األخر

 األسلوب )٢

 أمحد شوقي أمرؤ القيس

وأما أسلوب من شعر أمرؤ القيس هو شأنه        

 يسري وتأويله أيسر

متيـز شـعر شـوقي      وأسلوبه الشعر   

اصة واليت يشعر ا املتلقي     مبوسيقاه اخل 

الـوزن   يف اللفظة والتركيب كما يف    

 والقافية

  



أما األسـلوب   . األسلوب من كل شعراء    من هنا حنن نستطيع أن نالخص عن      

 يف شعر التعصب   و أما أمحد شوقي األسلوبه    . من شعر التعصب أمرؤ القيس سهولة     

 .ثابت يتبع على الوزن والقفية

 الفكرة )٣

 محد شوقيأ أمرؤ القيس

أما الفكرة يف شعر التعصب أمرؤ القـيس        

 يصور على القبيلة العربية فقد

أما الفكرة يف شعر التعـصب أمحـد        

شوقي يصور على مـشاعر الـشعب       

 وأحاسيسه اإلجتماعية

  

أما الفكرة مـن     .الفكرة من كل شعراء    من هنا حنن نستطيع أن نالخص عن      

وأمـا  . قبيلة يفضل القبائل العربيـة    شعر التعصب أمرؤ القيس أكثره يتحدث عن ال       

 .الفكرة من شعر التعصب أمحد شوقي يتحدث عن الشعب والوطنية



  األمانة )٤

 أمحد شوقي أمرؤ القيس

أما األمانة يف شعر أمرؤ القيس عن مدح إيل        

القبيلة أو اخلالفاء أو األمراء مـن قبائـل         

 العربية 

أما األمانة يف شعر شوقي يـدعو إىل        

 الشعبالقومية يف 

  

األمانة من شعر    أما. عن األمانة يف كل شعراء     من هنا حنن نستطيع أن نالخص     

 إيل القبيلة أو اخلالفاء أو األمراء من قبائل العربيـة          هو عن مدح   التعصب أمرؤ القيس  

وأما األمانة من شعر التعصب شوقي يدعو إىل القومية         . عن يفضله، حسنه وغري ذلك    

  .يف الشعب

  

  



  الباب الرابع

  اإلختتام

 اخلالصات -١

  :أما نتائج من هذا البحث منها 

أن شعر التعصب أمرؤ القـيس      أمرؤ القيس منها،    ص شعر التعصب    خصائ) ١    

القوي الذي كان قائما بني قبائل العرب وأحيائهم يف الكوفة والبصرة، قد يـؤثر              

قبائـل  باألدب اليونانية، وكان تأثريها قويا باقيا، يتحدث شعر التعصب عـن ال           

العربية يف اإلسالم، وحني أرادت كل قبيلة وكل حي أن تزعم لنفسها من الشرف           

والفضل أعظم حظ ممكن، بعض من شعر التعصب أمرؤ القـيس يـصرو عـن               

احلضارة اليونانية بل مل يصف القصر ومل يذكره، مل يصف كنيسة من كنائس فيه،        

للغة قـريش، مـن شـعر       اللغة يف شعر التعصب أمرؤ القيس يؤثر بالغة عدنان و         



التعصب أمرؤ القيس يذكر إسم القبيلة مبشرة، أكثر من مدح شعر التعصب أمرؤ             

القيس يدل على األمراء أو اخلليفة من كل القبيلة، أمرؤ القيس ليس لـه شـعر                

 .الوطنية

أن أثر شوقي يف النهضة الشعرية      أمحد شوقي منها    خصائص شعر التعصب    ) ٢   

تحدث عن أعماق احليـاة املـصرية، والـروح العربيـة،          ي،  يف البالد أو الشعب   

واحلضارة الشرقية يف عصره، شعر شوقي بوقا للحرية، داعيا إىل العلم، وصـوتا             

 العصبة مـن فتـرات    حبيش ا النفوس يف هذه الفترة       للمعاىن الوطنية اليت كانت   

الكفاح القومي، من بعض شعر شوقي يتحدث عن حضارة العـرب أو الغـرب              

يف كاملة األخرى أن شعر التعـصب       . يف روما، باريس، دمشق، وغري ذلك     كمثل  

شوقي إىل البالد أو الوطنية، قد يؤثر شعر شوقي باحلضارة العرب والغرب، املدح             

شوقي كثري فمن االمراء العلويني ، من اخلالفاء ، من الرؤساء والزعمـاء ، مـن                

 إذا يتحدث عن الوطنية     فرنسة ، وانكلترة، أكثر من شعر التعصب شوقي       :الدول  



شوقي له شعر الوطنية أو الشعور القومي الذي يعترب         ،  هو يذكر إسم البالد مبشرة    

 اللغة يف شعر التعصب شوقي منها يستعمل من البديع والبيـان            ،عن البالد العربية  

وينقل بعض املعاىن الغربيـة     . والصور اخليفة السقيمة والتراكيب املمجة املسهجنة     

متيز شعر شوقي مبوسيقاه اخلاصة واليت يشعر ا        لعرىب، وأسلوبه الشعر    إىل الشعر ا  

 .الوزن والقافية املتلقي يف اللفظة والتركيب كما يف

 أمرؤ القيس وأمحد شوقي كما شعر التعصب بنياإلختالف واملساوة أما ) ٣

  :يلي

  : أمرؤ القيس وأمحد شوقي كما يلي شعر التعصب بنياإلختالف

  :أمرؤ القيس 

شعر التعصب أمرؤ القيس القوي الذي كان قائما بني قبائل  )١

  العرب

  يتحدث شعر التعصب عن القبائل العربية يف اإلسالم )٢



بعض من شعر التعصب أمرؤ القيس يصرو عن احلضارة  )٣

 اليونانية

املدح شعر التعصب أمرؤ القيس يدل على األمراء أو اخلليفة  )٤

  من كل القبيلة

 ب أمرؤ القيس يذكر إسم القبيلة مبشرة شعر التعص )٥

   أمرؤ القيس ليس له شعر الوطنية )٦

  :أمحد شوقي 

   أثر شوقي يف النهضة الشعرية يف البالد أو الشعب )١

شعر شوقي يتحدث عن أعماق احلياة املصرية، والروح  )٢

 العربية، واحلضارة الشرقية يف عصره

، وصوتا للمعاىن شعر شوقي بوقا للحرية، داعيا إىل العلم )٣

 الوطنية



 من بعض شعر شوقي يتحدث عن حضارة العرب أو الغرب )٤

  املدح شوقي إيل الدول أو البالد )٥

 شعر التعصب شوقي يذكر إسم البالد مبشرة )٦

  شعر الوطنية شوقي يعترب عن البالد العرب  )٧

  :املساوة بني شعر التعصب بني أمرؤ القيس و أمحد شوقي كما يلي 

  مها أمري شعراء يف عصورهكال) ١

  إيل األمراء أو اخلالفاء كالمها له مدح) ٢

  :أمحد شوقي كما يلي أما أثر الشعر أمرؤ القيس يف الشعر ) ٤

 املوضوع  )١

وأمـا  . أما املوضوع يف شعر التعصب أمرؤ القيس هو عن القبائـل العربيـة            

  .املوضوع يف شعر التعصب أمحد شوقي يدل على البالد أو الشعب

 األسلوب )٢



أمـا  .  أما األسلوب من شعر التعصب أمرؤ القيس شأنه يسري وتأويله أيـسر          

يف اللفظة  قي هو متييز يف موسيقاه اخلاصة و      األسلوب من شعر التعصب أمحد شو     

 .والتركيب كما يف الوزن والقفية

 الفكرة )٣

ـ               ة أما الفكرة يف شعر التعصب أمرؤ القيس يصور أو يعرب على القبيلـة العربي

و أما الفكرة يف شعر التعصب أمحد شوقي يصور أو يعرب على مشاعر             . فحسب

 . الشعب وأحاسيسه اإلجتماع

 األمانة )٤

أما األمانة يف شعر التعصب أمرؤ القيس عن مدح إىل القبيلة أو اخلالفـاء أو               

أما األمانة يف شعر التعصب أمحد شـوقي يـدعو إىل           . األمراء من قبائل العربية   

  . الشعبالقومية يف

  



  اإلقتراحات -٢

  :أما اإلقتراحات اليت طرحها الباحثة يف هذا البحث هي 

كان الطالب والطالبات يف هذا اجلامعة الذين قاموا بالبحث عـن            .١

البحث املقرن يفضل يبحث عن شعر أمرؤ القيس وأمحد شـوقي           

مازال قليال، فالباحثة ترجو أن يكون هناك من يقوم ببحثهـا يف            

  .املستقبل

 كان هذا البحث مازال ناقص من الكمال، لذلك فالباحثة ترجو           .٢

أن يكون هناك من يقوم باستكماله من  الطالب والطالبات هـذه            

 .اجلامعة يف السنة األتية
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  شعر أمرؤ القيس من بعض ديوانه

  

  أال ياهلف هند

  هم كانو الشفاء فلم يصابوا*          أال ياهلف هند إثر قوم
  وباألشقني ما كان العقـاب*        وقاهم جدهم ببين أبيهم

    ولو أدركنه صفر الـوطاب  *     وأفلتهن علباء جريضا
  

  ولو أيل هلكت بأرض قوم

  :م وقال امرؤ القيس وهو بأرض الرو
  وأبلغ ذلك احلي اجلديـدا*      أال أبنغ بين حجر بن عمرو

  بعيدا من دياركـم بعـيدا*      بأين قد هلكت بأرض قـوم
  لقلت املوت حق ال خلودا*      ولو أين هلكت  بأرض قومي

  وأجدر باملنيـة أن تقـودا*      اعاـج ملك قيصر كل يـوم
   أو يعـوداوال شاف فيسند*      بأرض الروم ال نسب قريب
  وحاقة إذ وردن بنا ورودا*      ولو صادفتهن على أسيـس

  أزمتتهن ما يعدقن عـودا*      داتعلى قلص تظل مقلـ
  

  أرى إبلى

  :وقال ميدح ابين زهري من بين سالمان بن ثعل 
  ثقاال إذا ما استقبلتها صـعودها*       أرى إبلي واحلمد هللا أصبحت

      معاشيب حىت ضاق عنها جلودها* رعت حبيال ابين زهري كليهما  
  
  



  إنا ال حقان بقيصر

وقال امرؤ القيس، يف توجهه إىل قيصر ملك الروم مستنجذا به على رد ملكه إليـه،                
  :واالنتقام من بين أسد 

  وحلت سليمى بطن قو فعرفوا *      مسابك شوق بعد ما كان أقصرا
   يعـمرواجماورة غان واحلي *      اكنانية بانت ويف الصدر ودهـ

  لدي جانب األفالج من جنب قيمرا *        بعيين ظعن احلي ملا حتملـوا
  حدائق دوم أو سفينا مقريا*      وافصبهتهم يف االل ملا تكمشـ

  دوين الصفا الالئي يلني املشقرا *     أو املكروعات من خنيل ابن يامن
  وعالني قنوانا من البسر أمحرا*      ـهسوامـق جـبار أثيث فروع

  بأسيافهم حىت أقر وأوقـرا*       منمحته بنو الربداء من ال ياـ
  وأكمامه حىت إذا ما صرا *      وأرضي بنو الربداء واعم زهره
  تردد فيه العني حىت حتيـرا*       هأطاقت به جيالن عند قطاعـ

  كسامزيد الساجوم وشيئا مصورا*     ر مرمركأن دومي سقف علي ظه
  حيلني ياقوتا وشذرا مفقرا*        مةغرائر يف كن وصون ونع

  ختص مبفروك من املسك أذفرا*        وريح سنا يف حقته محريية
  ورندا ولبىن والكباء واملقترا*        وبانا وألويا من اهلند ذاكيا

   سليمى فأمسى حبلها قد تبترا *    علقن برهن من حبيب به أدعت
  اجلاء املسترايسارق بالطرف *       وكان هلا يف سالف الدهر خلة

  كما ذعرت كأس الصبوح املخمرا*       إذا نال منها نظرة ريع قلبه
  تراشي الفؤاد الرخص إال ختترا *      نزيف إذا قامت لوجه متايلت

  سنبدل إن أبدلت بالود اخرا *      أأمساء أمسى ودها قد تغريا
  بأن امرأ القيس بن متلك بيقرا *     أال هل أتاها واحلوادث جـمة

  على مخلي خوص الركاب و أوجرا *   وقد أتتت أهلي الصاحلني تذكر



  نظرت فلم تنظر بعينيك منظـرا*      فلما بدت حوران واالل دوا
  عشية جاوزنا محاة وشـيزرا*      تقطع أسباب اللبانة واهلوى

  أخو اجلهد اليلوى علي تعدرا*       لعود منه مينهبسري يضج ا
   ومخال هلا كالقر يوما خمـدرا*      ومل ينسي ما قد لقيت ظعائنا

  ودون الغميم عامدات بغضورا*     كأئل من األعراض من دون بيشة
  ذمول إذا صام النهار وهجرا*       فدع داوسل اهلم عنك جبسرة

  إذا أظهرت تكسى مالء منشرا*       اتقطع غيطانا كأن متوـ
  صالب العجى مثلومها غري أمعرا*       تطاير ظران احلصى مبناسم

  إذا جنلته رجلها حذف أعسرا *     كأن احلصى من خلفها وأمامها
  صليل زيوف ينتقدن بعبقرا*       كأن صليل املروحني تشذه

  أبر مبيثاق وأوىف وأصربا *     عليها ىف مل حتمل األرض مثلها
   بىن أسد حزنا من األرض أو غرا *     الف من جوناعطهو املرتل األ

  ولكنه عمدا إىل الروم أنفرا*    ريشاء كان الغزو من أرض محولو 
  وأيقن أنا ال حقنان بقيصرا*    كى صاحيب ملا رأى الدرب دونهب

  حناول ملكا أو منوت فنعذرا*       فقلت له ال تبك عينك إمنا
  بسري ترى منه الفرائق أزورا *      وإين زعيم إن رجعت مملكا

  جرجراإذا سافه العود النباطي *      على الحب ال تدى بنمار ه
  يريد السرى بالليل من خيل بريرا*    على كل مقصوص الذنايب معاود

  ترى املاء من أعطافه قد حتدرا*      أقب كسرحان الغضى متمطر
  مشى اهليديىب يف دفه مث فرفرا*      إذا زعته من جانبيه كليهما
  على جلعد وهى األباجل أبترا*      إذا قلت روحنا أرن فرانق

  والبن جريج يف قرى محص أنكرا  *    اأهلهـلقد أنكرتين بعلبك و
  والشئ يشفي منك ياابنة عفزرا*      نشيم بروق املزن أين مصابه



  من الذر فوق اإلتب منها األثرا*    من القاصرات الطرف لو دب حمول
  قريب وال البسباسة ابنة يشكرا*      إن أمسى والأم هاشمله الويل 

  على عمرو وما كان أصربابكاء *      أرى أم عمرو دمعها قد حتدرا
  وراء احلسـاء من مدافع قيصرا*      إذا حنن سرنا مخس عشرة ليلة

  وقرت لـه العينان بدلت اخـرا*    إذا قلت هذا صاحب قد رضيته
  من النـاس إال خانين وتغـريا*    كذلك جدي ما أصاحب صاحبا

  ورثنا الغىن واد أكرب أكربا*      وكنا أناسا قبل غزوة قرمل
  مرابطها من بربعيـص وميسرا*     جننت خيلي ولكن تذكرتوما

  بتاذف ذات التل من فوق طرطرا*      أال رب يوم صاحل قد شهدته
  كأين وأصحايب على قرن أعفرا*      وال مثل يوم يف قذاران ظلته

  نقادا وحىت حنسب اجلون اشقرا*    ونشرب حىت حنسب اخليل حولنا
  ل أنا الق حي قيس بن مشراوه*       فهل أنا ماش بني شرط وحيه

  يضيء بالليل عن سرومحـريا*    تبصر خليلي هل ترى ضوء بارق
  وجوا فروى حنل قيس بن مشرا*      أجار قسيسا فالطهاء فمسطحا

  بذي شطب عضب كمشية قسورا*     وعمرو بن درماء اهلمام إذا غدا
  فإن هلا شعبا بسـلطة زميسـرا*     وكنت إذا ماخفت يوما ظالمة

  بظل الضباب فوقه قد تعصـرا*      فا تزل الطري من قدفاتهنيا
               

  وماذا عليك بأن تنتظر

  :وقال امرؤ القيس 
  ويعدو علي املرء ما يأمتر*      أحار ابن عمرو كأين مخر

  اليدعي القـوم أين أفـر*      ريفال وأبيك ابنة العامـ
  ربوكندة حويل مجيعا ص*      ـهامتيم بن مـر وأشياع



  حنرقت األرض واليوم قر*      إذا ركبوا احليل واستلئموا
  وماذا علـيك بأن تنتظـر *      تروح من احلي أو تبكـر

  أم القلب يف إثرمث منحـدر*      أمرخ خيامـهم أم عشـري
  أم الظاعنون ا يف الشطر*      ويف من أقام من احلي هر

  رو حجروأفلت منها ابن عم*      وهر تصيد قلوب الرجـال
  غداة الرحيل فلم انتصـر*      رمتين بسهم أصاب الفؤاد

  أو الدر رقراقه املنـحدر*      فاسبيل دمعي كفض اجلمان
  يصرعه بالكثيـب الـبهر*     وإذ هي متشي كمشي الرتيف

  كخر عوبة البانة املنفطر*      برهرهـة رودة رخصـة
  رتفتر عن ذي غروب خص*      المفتور القيام قطبع الكـ

  وريح احلزامي ونشر القطر*      كأن املدام وصوب الغمام
  والقلب من خشية مقشـعر*      ـامفبت أكابد ليـل التم
  فشوبا نسيت وثوبا أجـر*      ديتهافلـما دنـوت تسـ

  ومل يفش منا لدى البيت سر*      حومل يرنـا كاىلء كاشـ
  وحيك أحلقت شرا بشـر*      ـناهوفد رابين قوهلا ياه

  وكـل مبـربأة مقـتـفر*      أغتدى ومعي القانصانوقد
  مسيع بصري طلوب نكـر*     ـنفيـدركنا فغـم داج

  تبوع طلوب نشـيط أشر*     ألص الضروس حيب الضلوع
  فقلت هبلت أال تنتصـر*     فأنشب أظفاره إليه يف الناس

  كما خل ظهر اللسان ار*        فكر  إليـه  مبرابتـه
  كما يستدير احلمار النعر*       فظل يرنح يف  غيطل

  كسا وجهها سعف منتشر*     وأركب يف الروع خيفانة
  ركب فيه وظيف عجر*     هلا حافر مثل قعب الوليد



  سود يفيـن إذا تـزبئر*      قابهلا ثنن كخوايف العـ
  حلم حـماتيها منـرب*      وساقان كعبامها أصمعان
  يه النمرأكب على ساعد*      هلا متنتان خظاتا كمـا
  ركنب يف يوم ربح وصر*         هلا غدر كقرون النساء

  ن أضرم فيها الغوي السعر*      ومالفة كسحوق اللـيا
  حـدقة الصانع  املقتدر*        هلا جبهة كسراة ان

  فمنه تريح إذا تنـبهر*       هلا منخر كوجار الضباع
  شقت ماقيهما من أخر*        وعني هلا حدرة بـدرة

  من احلضر مغموسة يف الغدر*        قبلت قلت دبـاءةإذا أ
  ململمة ليس فيها أثر *        وإن أدبرت قلت أثفت

  هلا ذنب خلفها مسسطر*       وإن أعرضت قلت سرعوفة
  ترتل ذو برد منهمر*        وللسوط فيها جمال كما
  فواد خطاء وواد  مطر*      هلا وثبات كوئب الظباء
  أخطأها احلاذف املقتدر*      ءوتعدو كعدو جناة الظبا

  
  لعمرك ما قليب

  :وقال ميدح سعد بن الضباب اإليادي ؛ ويهجو هانئ بن مسعود 
  بقر وال مقصر يوماً فيأتيين*       أهِلِه ِبحر لَعمرك ما قَلْيب إىل
  مبستمر وليس على شيء قومي*       وأعصر أال إنما الدهر لَياٍل

  على أُقُر أحب إلَينا من لَياٍل *      حمجر لِح عندلياٍل بذاِت الط
هر وليداً وهل أفىن شبايب غري*      وفرتين أغادي الصبوح عند هر  

  التجر معتقة مما جتيُء به*       إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة
  هِكر لدى جؤذَريِن أو كبعض دمى*       تبالَة هما نعجتاِن ِمن ِنعاِج



كاِملس عوضا تتا إذا قَاممهبِريٍح*       ِمن ا جاءتبالص يسمن من القُطُر  
  يسر من اخلَص حىت أنزلوها على*       ِبسِبيئَةٍ  كأنّ التجار أصعدوا

  كدر وشجت مباء غري طرق وال  *   الصحن نصفُه فلما استطابوا صب يف
  خصر إىل بطن أخرى طيب ماؤها *    صخرة عن مِنتمباِء سحاٍب زلّ 

  والسكر وأوقوهلا إال املخيلةُ  *    ِحميٍر لَعمرك ما إنْ ضرين وسطَ
  جمر أجر لساين يوم ذلكم  *      فليتين وغري الشقاء املستبني
   حِصروال وال نأنٍإ يوم اِحلفاِظ *      آِثٍم لَعمرك ما سعد خبلّةِ 
  الدثِر مرابط لالمهار والعكر *    أمِس فيِهم لَعمِري لَقَوم قد نرى
  النِمر يروح على آثَاِر شاِئِهم*       ِبقُنة  أحب إلَينا من أُناٍس
  املُترعاِت وباجلُزر مبثْىن الزقَاِق*       جلمعنا يفاكهنا سعد ويغدو

  محر أحب الينا منك فافرٍس  *   دياره تلعمري لسعد حيث حل
  حجر ومن خاله ومن يزيد ومن *      شماِئالً وتعِرف ِفيِه ِمن أِبيِه

  سكر ونائلَ ذا اذا صحا واذا*         ذَا سماحةَ  ذَا ووفاَء
  

  رب رام من بين ثعل

  متلج كفيه فـي قتـرة*      رب رام من بين ثعل    
  غري بانات على وتره*       شمعارض زوراء من ن

  فتنحى الرتع يف يسره*        قد أتته الوحش واردة
  بإزاء احلوض أو عقره*        فرماها يف  فرائصها

  كتلطي اجلمر يف شرره*      برهيش مـن كنانـته
  مث أمـهاه على حجـره*       راشه من ريش ناهضة

  مالـه عد مـن نفـره*       فهو  ال تنمي  رميته
  غريها كسـب على كربه*       يد ليس لهمطعم للص



  مث ال أبكـي على أثـره*       ـهوخليل قـد أفارق
  صفو ماء احلوض عن كدره*       وابن عم قد تركت له

  مثل ضوء البدر يف غرره*       ابن عم قد فجعت بهو
  وحديث ما على قصـره*    وحديث الركب يوم هنا

  
  احلسب الضائع

  : وقال ميدح عوير بن شجنة العويف
  ضيعة الدخللون اذ غدروا*     إن بين عوف ابتنوا حسبا
  ومل يضع باملغيب إذ نصروا*     أدوا إىل جارهم خفارته

  إم جري بئس ما ائتمروا*     حنظلةمل يفعلوا فعل ال 
  وال است عري حيكها الثفر*     ال محريي وىف وال عدس

  ال عور شانه وال قصـر*      ـهلكن عوير وىف بذمت
  

   الليثمنعت

  :وقال ميدح سعد بن الضباب 
   وكاد الليث يودي بابن حجر *    منعت الليث من أكل ابن حجر

  علي ابن الضباب حبيث ندري*        منعت فأنت ذو من ونعمـى
  وما جيزيك مين  غري شكري*        سأشكرك الذي دافعت عين

  ونصرك للفريد أعز نصـر*        ارافما جار بأوثق منك جـ
  

  نعم الفىت

  :وقال ميدح طريف بن مالك؛ وقد أكرمه وأحسن إليه 
  طريف بن مال ليلة اجلوع واحلصر*  لنعم الفىت تعشو إىل ضوء ناره  



  تالوذ من صوت املبسني بالشجـر*  إذا البازل الكوماء راحت عشية  
  

  دع عنك با

هباً ِصيحن نكع عاِتِه درجحِلالروا ولكن حديثاً ما حديثُ*       فيح  
  القواعِل عقاب تنوىف ال عقاب*       بلبـونِه كأن دثاراً حلقت

ـٍِد تلَعب باِعثٌ ِبِذمةِ    األوائل وأودى عصام يف اخلطوِب*       خال
  ِباملَناِهِل  كمشِي أتاٍن حلِّئَت*      خاِلٍد وأعجبين مشي احلُزقّةِ 

  مقاِتل شاء فلينهض هلا منفمن  *     جارها أبت أجأ أن تسلم العام
  حائل واسرحنا غباً بأكناف *      أُمـناً تِبت لَبوين ِبالقُريةِ 

ـَا بنو ثُعٍل ِجريانها   ونائل ومتنع من رماةِ  سعد*       وحماته
  اادل دوين السماء يف رؤوِس*       رباعها تالعب أوالد الوعول

  ك كأا من وصائلهلا حب*      أسرة مكللةً  محراء ذات
  

  لكلتك أمك

  أفبعد كندة متدحن قبيـال*       قالت فطيمة حل شعرك مدحه
  لسميدع أكرم بذلك جنيـال*     وهم الكرام بنو اخلضارمة العلى

  ثكلتك أمك هل ترد قتـيال*       ياأيها الساعي ليدرك جمدنا
  ولترجعن إىل العزيز ذليال*       هل ترقني إىل السماء بسلم

  عنا وعنكم التعاش جهوال*       بنا ملك امللوك إذا التقواائل س
  ملك الفضاء فسل بذا  عقوال*       منا الذي ملك املعاشر عنوة

  شبان حرب سادة وكهوال*        وبنوه قد ملكوا خالفة ملكه
  إنا نرى لك ذا املقام قليال*       قالوا له هل أنت قاض ماترى

  م يف ملكهم تعديـالمل يأهل*       فقضى لكل قبيلة بتراثهم



  قسرا أبوه عنـوة وحنـوال*    وورث ملك من وطأ احلصىفثوى 
  حجر بن أم قطام جل قتيال*       سائل بين أسد مبقتل رم

  جلب جياوب بالـفالة صهيال*    إذ سار ذو  التاج اهلجان جبحفل
  فشفى وزاد على الشفاء غليال *      حىت أبال احليل يف عرصام

  والنار كحلهم ا تـكحيال*      سربلهم اأمحى دروعهم ف
  ملك يعل بشرا تـعليال*      وأقام يسقي الراح يف مهام

  فكفى بذلك للعدا تنكيـال*    والبيض فنعها قنعها شديدا حرها
  أو أن ميس الرأس منه غسوال*      هاحلت له من بعد حترمي لـ
  بيالفعموا فهم ال يهتدون س*      محىت أباح ديارهم فأبارهـ

  
  واثعال

  :وقال ميدح بين ثعل؛ وقد نزل م يف ديار طيئ، فأكرموه ومحوه 
  أالحبذا قوم حيلون باجلبل*       واثعال وأين مين بين ثعل

  فيا كرم ماجار وياحسن مافعل*    نزلت على عمرو بن درماء بلطة
  يذو دوا حىت أقول هلم جبل*       ومازال عنها معشر بقسيهم

  وكندة أين شاكر لبين ثعل*      باد وطيئافأبلغ معدا والع
  

  الكرمي للكرمي حمل

  :وقال امرؤ القيس ميدح أبا حنبل الثعلي وقومه 
  إن الكرمي للكرمي حمل *     أحللت رحلي يف بين ثعل

  جار وأوفاهم أبا حنبل*     خري الناس كلهمفوجدت 
  شرا وأجودهم إذا خبل*       أقرم خريا وأبعدهم

  



  صمي ابنة اجلبل

  :وقال وقد نزل يف بين عدوان، فلم حيمدهم 
  وان وفهما صمى ابنة اجلبل*    بدلت من وائل وكندة عد   

  قوم حياجون بالبهام ونسوان قصار كهيئة احلجل
  

  كأين إذا نزلت على املعلى

  نزلت على البواذخ من مشام*       كأين إذا نزلت على املعلى
   وال امللك الشاميمبقتدر*       فما ملك العراق على املعلى

  توىل عارض امللك اهلمام *      أصد نشاص ذي القرنني حىت
   بنوتيم مصابيح الظالم *   أقر حشا امرىء القيس بن حجر

  بتفريق املعاشر والوسوام*       أمل تريا وريب الدهر رهن
  كما صربت خزمية عن جذام*       واصربنا عن عشريتنا فبان

  
  عوير ومن مثل العوير

  ألثنيت خريا صاحلا وألرضان*      حاميتم وصربمتأحنظل لو
  هم استفذوا جاراتكم ال غدران*     أال إن قوما كنتم أمس دوم
  وأوجههم عند املشاهد غران*    ثياب بين عوف طهارى نقية

  وأسعد يف ليل البالبل صفوان*    طهعوير ومن مثل العوير وره
   العراق وجنرانوساروا م بني*     هم ابلغوا حي املضلل أهلهم

  ابر مبيثاق وأوىف جبريان *     فقد أصبحوا واهللا أصفاهم به
  
   

  



  شعر أمحد شوقي
  

  أمحد شوقىللشاعر 

  وطين 
 ، حوعلى بالبله الد أَحرام  

  حاللٌ للطري من كل جنس ؟ 
  ت باخللِد عنه وطين لو شِغل

  نازعتين إليه ىف اخللد نفسي
  

  الوطنيات

  نكبة دمشق

  ودمع ال يكفكف يا دمشق*      سالم من صلبا بردى أرق
  حالل الرزء عن وصف يدق*      ومعذرة  الرياعة  والقوايف

  جراحات هلا يف القلب عمق*       ويل مما رمتك به الليايل
  حك القسمات طلقووجهك ضا*       دخلتك واألصل له ائتالق

  هلم يف الفضل غايات وسبق*         وحويل فتية غر صباح
...  

  على مسع الويل مبا يشق*            حلاها اهللا أنباء توالت
  وحيملها إىل االفاق برق*           يفصلها ال  الدنيا يريد

  ختال من اخلرافة وهي صدق*          تكاد لروعة األحداث فيها
   ومرضعة األبوة  ال  تعق *        ألست دمشق لالسالم ظمرا

  هلا من سرحك العلوي عرق     *    وكل حضارة يف األرض طالت
  وأرضك من حلى التاريخ رق  *       مساؤك من حلى املاضي كتاب



...  
  !أحق أا درست أحق؟*     رباع اخللد وحيك ما دهاها

  وراء مسائه خطف وصعق*       بليل للقذائف واملنايـا
  على جنباته، واسود أفق*      ديد امحر أفقاذا عصف احل

  أبني فؤاده  ؤالصخر فرق*     سلي من راع غيدك بعد وهن
  قلوب كاحلجارة ال تـرق *      وللمستعمرين وإن أالنوا
  أخو حرب به صلف ومحق*      رماك بطيشه ورمى فرنا

  عصابة خرجوا وشقوا: يقول *      ـقإذا ما جاءه طالب ح
  وتعلـم أنه نـور وحـق *        رنسادم الثوار تعرفه ف

  وزالوا دون قومهـم ليبقـوا*        بالد مات فتيتها لتحيا
  فكيف على قناها تسـترق*      وحررت الشعوب على قناها

  وألقوا عنكم األحالم ألقـوا*      بين سورية اطرحوا األماين
  ولكن كلنا يف اهلم شـرق*      نصحت وحنن خمتلفون دار

  بيان غري خمتلف ونطـق*       اختلفت بالدوجيمعنا إذا 
  فإن رمتم نعيم الدهر فاشقوا*        بني موت أو حياةوقفتم

  يد سلفت ودين مستحـق*        ولالوطان يف دم كل حر
  إذا االحراز مل يسقوا ويسقوا*      ومن يسقي ويشرب باملنايا

  ويف األسرى فدى هلم وعتق*        ففي القتلى ألجل حياة
  بكل يد مضرجـة يـدق*       ية احلمراء  باب      وللحر

  
  مما قاله يف شوقه للوطن

  املُؤسي الزمانَ جرحه أَسا أَو *   عنها القَلب سال هل ِمصر وسال
ـطـارسـتِإذا م واِخرت الـبنلَ*     رت أَو اللَيِل أَووع عدرِس   بج



  تـقَسي اللَيايل يف والعهد رق*       يِهعـلَ اللَيايل مرِت كُلَّما
لوِع يف راِهبف الضِللس ثُرنَ كُلَّما*      فَطن نهقـِس شاعِبن  

  وحبـِس ِبمنٍع مولَعاً لَه ما*      بخيلٌ أَبوك ما اليم ِابنةَ يا
لى أَحرامالِبِله عب وحاللٌ*      الدِجنـِس كُلِّ ِمن ِللطَِري ح  

  رجِس املَذاِهِب ِمن خبيٍث يف*       ِباَألهل إنا أَحق داٍر كُلُّ
  سريي وأرسي الدموِع يف ِبِهما*        ِشراع وقَليب ِمرجلٌ نفـسي
  ومكس  رمٍل بني الثَغِر يد*     ومجراِك الفَنار وجهِك وِاجعلي

  نفسي اخلُلِد يف ليِهإِ نازعتين*       ِباخلُلِد عنه شِغلت لَو وطَين
  مشس عِني ِمن ِللسواِد ظَمأٌ*       سلسبيل يف ِبالفُؤاِد وهفا

ِهدش ِغب لَم اللَهن يفوين عج       *هخصةً شلَم ساعخلُ وحسي ي  
 

المبا ِمن سدى صرأرق ب     *معدال و كَفكَفدمشق يا ي  
  وصٍف يدق عن الرزِء لُجال*    والقَوايف اليراعِة ومعِذرةُ
  وخفـق أَبـداً تلَفُّت ِإلَيِك*     ِلقَليب خواِطِرها عن وِذكرى

  عمق  القَلِب يف لَها ِجراحات*     لَيايلال ِبِه رمتِك ِمما ويب
 طَلق القَسماِت ضاِحك ووجهِك*     لَه إئتالق واَألصيلُ دخلتِك 

  

  ويقول يف نفس القصيدة

داِر مالثُو عِرفُهنسا تفَر       *علَمتو هأَن نور قحو  
  ِرزق وفيِه السماِء كَمنهلِّ*      ٌحياة فيِه أَرِضها يف جرى
ِبالد ها ماتتحي ِفتيزالوا*      ـاِلتدونَ و ليبقوا قَوِمِهم  

  
  



  الشعر الوطين

  وجد ومن إشكويكبت من *      وطين أسفت عليك يف عبد املال
  مشاء راوية من األخر*         أراك بأمةال عد ىل حىت

  وبقيت يف خلف بغري *        ذهب الكرام اجلامعون ألمرهم
  ويقال شعب يف احلضار*        أيظل بعضهم لبعض خاذال
  جعل اهلداة ا دعاة*         وإذا أراد اهللا إشقاء القرى

  
   إىل بغدانهمن فلسطينة*         هياعكظا تألق الشرق فيـ

  مثلها للكالم يوم رهانة *           إمنا أنت حلية مل ختـر
  املذاكي العتاق من لبنانه*         تتبارى أصائل الشام فيها

  ق  وكان العزاء يف أحزانه*        كان شعري الغناء يف فرح الشر
  وان نلتقي على أشجانه*          قد قضى اهللا ان يؤلفنا اجلرح

  ملس الشرق جنبه يف عمانه*       ريح           كلما أن بالعراق ج
  

  وتلك دوالته أم رمسها الباىل *      ممالك الشرق أم أدراس أطالل   
  والدهر بالناس من حال إىل حال*      أصاا الدهر إال يف ماثره       
  كأا غابة من غري رئبال*       إذا جفا  احلق أرضاهان جانبها

  لفاتك من عوادى الذل قتال*        لمهاوأن حتكم فيها جهل أس
  من اللياىل مجود اليائس الساىل*        نوابغ الشرق هزوه لعل به

  حقيقة العلم ينهض بعد إعضال*     أن تنفخوا فيه من روح البيان ومن
  وال حمل ملباهاة وإدالل*      الجتعلوا الدين باب الشر بينكم

  احلق عن باغ وحمتالماأبعد *       النطلبوا حقكم بغيا والصلفا
  فرب مصلحة ضاعت بإمهال *       وال يضيعن باإلمهال جانبه



  !ونومة هدمت بنيان أجيال *     كم مهة رفعت جيال ذرى شريف
  

  يد سلفت ودين مستحق*     ولألوطان يف دم كل حر
  بكل يد مضرجة يدق*    وللحرية  احلمراء بابـ    

  
  حيزنا عالءوعلون فلم *       وبنينا فلم خنل لبنـان
  ولربايا باسرهم أسراء*      وملكنا فاملالكون عبيد

  لو نال عمره ، والبقاء*     وبناء غلى بناء يود اخللد
  مل جيز مصر يف الزمان بناء*     قل لبان بىن فشاد الغاىل

  فانا منك يا فخار براء*    إن يكون غري ما أتوه فخار
  

  سلها  وتساءتؤذى يف ن*     وإذا مصر خري شاة لراعي السوء
  ونفوس  الرجال فهي إماء*     قد أذل الرجال فهي عبيد           

  وشقاء جيد منه شقـاء*     نكد خالد وبؤس مقيم               
  

  وهذي الضجة الكربى عالم ؟*       إالم اخللف بينكم ، إالم ؟
  على حمتله كانت سالما*       شببتم بينكم يف القطر نارا

  !على حال ، وال السودان داما ؟*      مصر استقرت وأين الفوز ، ال
  

  قد امتألت منك أمياا*       ويا سعد ، أنت أمني البالد
  ويبتر من من مصر سوداا*       ولن ترتضي أن تقد القناة
  وليس مبعييك تبياا*       وحجتنا فيهما كالصباح

  



  لد نفسىنازعتين اليه يف اخل*      وطين ، لو شغلت باخللد عنه
  شخصه ساعة ، ومل خيل حسي*     هد اهللا ، مل يغب عن جفوينش
  

  كأين قد لقيت بك الشبابا*       ويا وطين لقيت بعد يأس
  عليه أقابل احلتم اابا*       ولو اين دعيت لكنت ديين

   
  قرب أبر على عظامك حاين*        مصر األسيفة ريفها وصعيدها

        ملك يهاب سؤاله امللكان* أقسمت أنك يف التراب طهارة
  

  وهذي الضجة الكربى عالما*       إالم  اخللف بينكم إالما
  وتبدون العداوة، واخلصاما*       وفيم يكيد بعضكم لبعض

  !على حال، وال السودان داما*  وأين الفوز ؟ ال مصر استقرت 
  

  : ومنها يصف حالة مصر والدولة احملتلة 
  من السرطان، ال جتد الضمام*        تباغيتم كأنكم  خاليا    

  وحلق فوق أرؤسنا، وحاما*        أرى طيارهم أوىف علينا
  على أمصارنا ضرب احليام  *   وأنظر جيشهم ، من نصف قرن

  وال خواننا زادوا  حساما*       فال أمناؤنا نقصوه رحما     
  إذا قصر الدبارة، فيه غاما *      ونلفي اجلو صاعقة ، ورعدا 

  ركبنا الصمت ، أو قدنا الكالم *      فجرت علينا اخليل منه  إذا ان
  واب مبا ابتغي منا وراما *      فابنا بالتخاذل ، والتالحي    

  
  



  بالدي 

  وأربع أنست فيها أمانينا*    مالعب مرحت فيها ماربنا    
  

  املدح

  :من مدحه وهو من قصيدة مدح ا اخلديوى توفق 
  نشر السعود حلى على األفاق*     دالعيد بني يديك يابنا حممـ

  أن ال يفوتكما الزمان تالق*    وأنـى يقبل راحتيك ويرجتى
  فازداد من مين ومن إشراق*     قابلته بسعود وجهك والسنا

  عيد الفقري وليلة االرازق*     فاهنأ بطالعه السعيد يزينه    
  جزلني عن صوم وعن إنفاق*     يترتل األجران يف صبحيهما 

  إالقتال البؤس و اإلمالق*     جل عن القتال سرائر   إىن أ
  

  :وتراه يبالغ يف مدح عبد احلميد مبالغة غري مقبولة من مثل قوله 
  كأنك فيما جئت عيسى املقرب*      فأحييت ميتا دارس غابرا      
  وما يزعج النوام والساهر األب*     سهرت ونام املسلمون بغبطة  

  
  :  يف عدله ، وحد به على اليتامى بقوله وجيعله عمر بن اخلطاب
  للربايا  وعصمة  وسالم*         عمر أنت بيد أنك ظل

  توج البائسون  وأليتام*       ما تتوجت باخلالفة حىت
  بشر والظل واحلىن والغمام*     وسرى اخلصب والنماء وواىف ال

  سياك يف الذروة اليت ال ترام*        اوبدا امللك ملك من عـ
  
  جتاوز يف الوالء املستطاعا*      قمرين عرشك يف قلوبا الأب



  ولوال العرش يعصمه لضاعا*      ترى فيه الصيان حلق مصر
  ولن تشترى القلوب ولن تباعا*      يود سواك أن ندى إليه

  
  :ويقول له من قصيدة أخرى يستنجد به ويستصرخه 

  مثلما ينصر احلسام احلسام*    تستميح اإلمام نصرا ملصر
  بك يا حامي احلمى استعصام*    ملصر وأنت باحلب أدىفا

  جور دهر أحراره ظالم*    ووإىل السيد اخلليفة تشك
  هل رأيت القرى عالها اجلهام*    وعدوها لنا وعودا كبارا

  وارفع الصوت إا األهرام*    فارفع الصوت إا هي مصر
  فلها بالذي أرتك زمام*    وارع مصرا ومل تزل خري راع

        
  وصانكم وهداكم صادق اخلدام*         تية الترك حيا اهللا طلعتكمياف

  منكم خبري غد يف اد مبتسم*       نتم غد امللك واإلسالم ال برجاأ
  وتعلن احلب مجعا غري متهم*        حتلكم مصر منها يف ضمائر ها
  جاران يف الضاد أو يف البيت واحلرم*        فنحن إن بعدت دار وإن قربت

  
  :يثبت فيها إىل املدح وثبا كصاحبه البحتري حىت يصل إىل وصف املوكب و

  قام السراة به ، وحف العسكر*      باكرت دار امللك فيه مبوكب
  فالشمس جتفل ، والضحى تستأخر*      راعت روانعه النهار جاللة

  وأعري غرتك اللواء األمحر*     كسي اخلميس به مجالك رونقا
  واألفق حال باالسيوف وجوهر*      القنامائجة املذاهب بفأألرض 

  
  



  وهات النور ، واهد احلائرينا*      فعجل يا ابن إمساعيل عجل
  من الكهف ، السواد الغافلينا   *      هو املصباح ، فأت به وأخرج

  
  رسالة

  وال برد... إليك حتمل تسليمي *    الرسول...سالم اهللا ! أبا عزيز 
  يف جملس الراح والرحيان حتتشد*    لشعر كنت هلاونعمة من قوايف ا

  كما حتدر حول السوسن الربرد*    وبعثت الدمع يكنفها...أرسلتها
  

  

  

  
  

  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  



  قائمة سرية احلياة
  

  البيانات شخصي

  أين أيرناوايت:       االسم
  ١٩٨٧ فرباير ٢٨كديري، :       امليالد

  ٠٥٣١٠٠١٧:     رقم القيد
  اللغة العربية وأدا/ فة العلوم اإلنسانية والثقا:     شعبة/كلية

 ونورجا سيداموليا مسني ٤٩شارع ردين فاتح رقم :    العنوان
   جاوا الشرقية٦٤١٦١كديري

   ج دينويو ماالنج٦١١شارع سيمفاع غاجاينا :      العنوان مباالنج 
  ٠٨٥٦٥٨٠٣٩٦٢٣:     رقم اهلاتف

 com.gmail@ernaeni:      الربيد الكتروين

   com.rocketmail@eniernawati 
  

  البيانات التربية الرمسية

  املدرسة التربية األطفال بولو مسني بكديري : ١٩٩٤-١٩٩٣
  املدرسة اإلبتدائية بوباع األوىل بكديري : ١٩٩٩-١٩٩٤
 اإلسالمية احلكومية األوىل بندار كيدول  املدرسة املتوسطة : ٢٠٠٢-١٩٩٩

  بكديري
  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين عروعغو بكديري : ٢٠٠٥-٢٠٠٢
  اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج : ٢٠٠٩-٢٠٠٥

  
  البيانات التربية غري الرمسية

  ي  بكدير Warnetposاملشتركة يف النشاط الربيد الكتروين يف  :  ٢٠٠٣



الربنامج املهارة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  الثاين   :             ٢٠٠٤
  عروعغو بكديري

 ,Ms Word 2003املشتركة يف تدريب الربنامج املهارة احلاسب :   ٢٠٠٥

Ms Excel 2003  احلكومية الثاين  يف املدرسة الثانوية اإلسالمية
  عروعغو بكديري

   بكديريESCنامج اللغة اإلجنليزية يف الرب:     ٢٠٠٥-٢٠٠٤
         Hardware،  Perakitan Komputerاملشتركة يف تعريف :   ٢٠٠٤

  كديري- كديري STMIKوالربيد الكتروين يف 
   FEC (Focus English Club)الربنامج اللغة اإلجنليزية يف :    ٢٠٠٥

  بكديري
   اجلامعة اإلسالمية  عربية يف املشتركة يف الربنامج اخلاص اللغة ال:   ٢٠٠٦-٢٠٠٥

  احلكومية مباالنج                          
 يف املعهد سونان امفيل English Dayاملشتركة يف الربنامج :   ٢٠٠٦-٢٠٠٥

  العايل اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج
 اجلامعة LKP2M يف Sekolah Penelitian Pemula Vاملشتركة :   ٢٠٠٧

  كومية مباالنجاإلسالمية احل
  

  البيانات منظمات
اجلامعة   FKM-K (Forum Komunikasi Mahasiswa Kediri) عضو يف  )١

  ٢٠٠٥اإلسالمية احلكومية مباالنج 

- ٢٠٠٦ اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج FKM-K اال الدراسة والبحث  )٢
٢٠٠٧  



اجلامعة اإلسالمية  FKM-K يف Jaringan Lintas Organisasi (JLO)اال  )٣
  ٢٠٠٧احلكومية مباالنج 

اجلامعة اإلسالمية  IKAMANDA (Ikatan Alumni MAN II Kediri) عضو يف  )٤
  ٢٠٠٦- ٢٠٠٥احلكومية مباالنج 

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج IKAMANDAاال البحث والتنمية   )٥
٢٠٠٨-٢٠٠٧  

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية "Komunitas Sastra "Exislamikaعضو يف  )٦
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦مباالنج 

 اجلامعة اإلسالمية "Komunitas Sastra "Exislamikaأمني الصندوق  يف  )٧
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦احلكومية مباالنج 

  اجلامعة "Komunitas Sastra "Exislamika اال اإلتصال واملعلومات )٨
   ٢٠٠٨-٢٠٠٧اإلسالمية احلكومية مباالنج 

 اجلامعة اإلسالمية (LKP2M)و يف احتاد الدراسة والبحث والتنمية الطلبة عض )٩
  حىت األن٢٠٠٧احلكومية مباالنج 

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج LKP2M يف "Dentang"هيئة حترير نشرات  )١٠
٢٠٠٨-٢٠٠٧   

 اجلامعة اإلسالمية LKP2M يف (Biro Kaderisasi)مكتب تشكيل املالكات  )١١
   ٢٠٠٨حلكومية مباالنج ا

  
  (Prestasi)اإلجناز 

 Harlah Emasة جاوا الشرقية يف الربنامج  طبقMadingفائز الثاين يف املسابقة  )١

IPPNU Jatim  ،٢٠٠٥ مارس ١٥-١٢يف سورابايا 



 BEM-F الذي يقيم من Kategori Buletin Cantikفائز الثاين يف املسابقة  )٢

Syari'ah ٢٠٠٧ مارس ١٤-١٣، مية احلكومية مباالنجاجلامعة اإلسال يف   

 Malang قد نشر يف اجلريدة   "Di Simpang Perjalanan"الشعر حتت املوضوع )٣

Post ٢٠٠٧ مايو ٦ يوم األحد  

 Di Balik Layar-Mu, Dengan Tasbih-Mu, Simfoni" الشعر حتت املوضوع  )٤

Tengah Malan" قد نشر يف اجلريدة Malang Postمايو ٦ألحد  يوم ا 
٢٠٠٨  

 
  

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
   



  
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



  
 
 
 
 


